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Grunder och huvudargument
Till stöd för talan har sökanden åberopat en grund i vilken görs gällande att kommissionen underlät att inleda det formella
granskningsförfarandet enligt artikel 108.2 FEUF och artikel 4.4 i genomförandeförordningen (1), trots det tvivel som
åberopats om huruvida kapacitetsersättningsmekanismen för hela ön är förenlig med bestämmelserna om statligt stöd och
den inre marknaden, vilket därigenom beröva sökanden sina processuella rättigheter. Denna grund är uppdelad i fyra delar.
— Den första delen avser förekomsten av allvarliga svårigheter som framgår av förfarandets varaktighet och
omständigheter.
— Den andra delen avser att kommissionen borde ha hyst tvivel angående huruvida finansieringsmekanismen för
kapacitetsersättningsmekanismen är förenlig med EUF-fördraget.
— Den tredje delen avser att kommissionen borde ha hyst tvivel angående CRM:s förenlighet med den inre marknaden,
särskilt riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020 (2).
— Den fjärde delen avser att kommissionen borde hyst tvivel i sin bedömning av kapacitetsersättningsmekanismen med
anledning av verkningarna av Förenade kungarikets anmälan att lämna Europeiska unionen.

(1)
(2)

Rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUT L 248, s. 9).
Meddelande från Kommissionen – Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi för 2014–2010 (EUT C 200, 2014, s. 1).

Överklagande ingett den 1 mars 2018 – Kuota International mot EUIPO – Sintema Sport (K)
(Mål T-136/18)
(2018/C 166/44)
Överklagandet är avfattat på franska
Parter
Klagande: Kuota International Corp. Ltd (Brittiska Jungfruöarna) (ombud: advokaten C. Herissay Ducamp)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Sintema Sport Srl (Albiate, Italien)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärket K – EU-varumärke nr 11 380 771
Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 15 december 2017 i ärende R 3111/
2014-1

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— slå fast att överklagandet kan tas upp till prövning,
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— ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del överklagandenämnden fann att klaganden inte hade lagt fram bevisning
på ond tro och att klagandens ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001
inte kunde vinna bifall,
— ogiltigförklara EU-varumärke nr 11 380 771 på grundval av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund
— Åsidosättande av artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001.

Överklagande ingett den 2 mars 2018 – Chrome Hearts mot EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry
(Återgivning av ett kors)
(Mål T-137/18)
(2018/C 166/45)
Överklagandet är avfattat på engelska
Parter
Klagande: Chrome Hearts LLC (Hollywood, Kalifornien, Förenta Staterna) (ombud: advokaten M. de Justo Bailey)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Kina)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke (återgivning av ett kors) – Registreringsansökan nr 13 845 871
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 19 december 2017 i ärende R 766/20175

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— delvis ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO (och intervenienten, om denne deltar i förfarandet) att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund(er)
— Åsidosättande av artikel 94.1 i förordning nr 2017/2001.

