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Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja razlog, da Komisija ni začela formalnega postopka preiskave v skladu
s členom 108(2) PDEU in členom 4(4) Postopkovne uredbe, (1) ne glede na dvome glede skladnosti vseotoškega mehanizma
za nadomestila (capacity remuneration mechanism, CRM) z državno pomočjo in notranjimi tržnimi pravili, s čimer naj bi kršila
postopkovne pravice tožeče stranke. Ta tožbeni razlog je sestavljen iz štirih delov:
— prvi del: resne težave, ki so razvidne iz trajanja in okoliščin postopka;
— drugi del: Komisija bi morala imeti dvome glede skladnosti mehanizma za financiranje CRM s PDEU;
— tretji del: Komisija bi morala imeti dvome glede skladnosti CRM z notranjim trgom, zlasti s Smernicami o državni
pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020; (2)
— četrti del: Komisija bi morala imeti dvome pri presoji CRM zaradi naznanila Združenega Kraljestva, da bo zapustilo
Evropsko unijo.

(1)
(2)

Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).
Sporočilo Komisije – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 (UL C 200, 28.6.2014, str. 1.

Tožba, vložena 1. marca 2018 – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)
(Zadeva T-136/18)
(2018/C 166/44)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: francoščina
Stranke
Tožeča stranka: Kuota International Corp. Ltd (Britanski Deviški otoki) (zastopnica: C. Herissay Ducamp, odvetnica)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sintema Sport Srl (Albiate, Italija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe
Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije K – znamka Evropske unije št. 11 380 771
Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti
Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 3111/2014-1

Tožbeni predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— izpodbijano odločbo ugotovi in razglasi za dopustno;
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— razveljavi izpodbijano odločbo, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka ni predložila dokaza slabe vere in da
ničnostni tožbi, ki temelji na členu 59(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU, ni mogoče ugoditi;
— za nično razglasi znamko Evropske unije št. 11 380 771 na podlagi člena 59(1)(b) Uredbe o blagovni znamki EU;
— EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 59(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.

Tožba, vložena 2. marca 2018 – Chrome Hearts/EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (upodobitev
križa)
(Zadeva T-137/18)
(2018/C 166/45)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: Chrome Hearts LLC (Hollywood, Kalifornija, Združene države) (zastopnik: M. de Justo Bailey, odvetnik)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Šenzen, Kitajska)

Podatki o postopku pred EUIPO
Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe
Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije (upodobitev križa) – prijava št. 13 845 871
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 19. decembra 2017 v zadevi R 766/2017-5

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— delno razveljavi izpodbijano odločbo;
— EUIPO (in intervenientu, če se ta udeleži postopka) naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi
— Kršitev člena 94(1) Uredbe št. 2017/1001;

