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— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.
Jogalap
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.

2018. január 24-én benyújtott kereset – Ecolab USA kontra EUIPO (SOLIDPOWER)
(T-40/18. sz. ügy)
(2018/C 104/63)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok) (képviselők: V. Töbelmann és K. Middelhoff ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: a SOLIDPOWER szóvédjegy tekintetében az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás –
1 310 671. sz. védjegybejelentés
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2017. november 9-én hozott határozata (R 1182/20175. sz. ügy)
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a saját költségei és a felperes részéről felmerült költségek viselésére.
Jogalapok
— a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 7. cikke (2) bekezdésének megsértése.

2018. január 24-én benyújtott kereset – Rietze kontra EUIPO – Volkswagen (Voitures)
(T-43/18. sz. ügy)
(2018/C 104/64)
A keresetlevél nyelve: német
Felek
Felperes: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Németország) (képviselő: M. Krogmann ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Volkswagen AG (Wolfsburg, Németország)
Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott formatervezési minta jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.
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A vitatott formatervezési minta: az 5467-0001. sz. közösségi formatervezési minta.
A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2017. november 21-én hozott határozata (R 1204/
2016-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a harmadik fellebbezési tanács határozatát, és törölje az 5467-0001. sz. közösségi
formatervezési mintát;
— az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok
— a 6/2002 rendelet 4. cikke (1) bekezdése és 6. cikke (1) bekezdése b) pontja összefüggésben értelmezett
rendelkezéseinek megsértése.

2018. január 29-én benyújtott kereset – Novenco Building & Industry kontra EUIPO – Novenco
Ventilator (Beijing) (NOVENCO)
(T-45/18. sz. ügy)
(2018/C 104/65)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Novenco Building & Industry A/S (Næstved, Dánia) (képviselő: A. Rasmussen ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd (Peking, Kína)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél
A vitatott védjegy: a „NOVENCO” ábrás megjelölés tekintetében az Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás –
1 187 938. sz., az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. november 7-én hozott határozata (R 2354/
2016-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— részlegesen, mégpedig az 1 187 938. sz. nemzetközi lajstromozás hatálya alá tartozó, 7. osztályba tartozó áruk
tekintetében helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a saját költséginek, valamint a harmadik fél költségeinek viselésére, ideértve a fellebbezési és a
felszólalási eljárás során felmerült költségeket is.

