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Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Žalobkyně
Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství č. 198387-0001
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. ledna 2018, ve věci R 941/2016-3

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil a zamítl návrh na prohlášení neplatnosti napadeného (průmyslového) vzoru Společenství
č. 198387-0001.

Dovolávané žalobní důvody
— Porušení článku 5 nařízení č. 6/2002;
— Porušení článku 6 nařízení č. 6/2002.

Žaloba podaná dne 27. března 2018 – Brita v. EUIPO (Tvar kohoutku pro přípravu a nalévání nápojů)
(Věc T-213/18)
(2018/C 166/60)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Brita GmbH (Taunusstein, Německo) (zástupce: P. Koch Moreno, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Sporná ochranná známka: černobílá trojrozměrná ochranná známka Evropské unie (Tvar kohoutku pro přípravu a nalévání
nápojů) – Přihláška č. 16 053 068
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. ledna 2018, ve věci R 1864/2017-4

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— nařídil přijetí přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 16 053 068 ve vztahu k veškerému zboží a službám
přihlašovaným pro třídy 7, 11, 21, 37 a 40;
— uložil EUIPO, že ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené společností BRITA GmbH.
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Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/100.

Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Aliança – Vinhos de Portugal v. EUIPO – Lidl Stiftung
(ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)
(Věc T-222/18)
(2018/C 166/61)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Aliança – Vinhos de Portugal SA (Anadia, Portugalsko) (zástupce: J. Mioludo, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL – Ochranná
známka Evropské unie č. 13 907 027
Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. ledna 2018 ve věci R 1206/2017-5

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí;
— zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení ze dne 4. dubna 2017 ve věci zrušení č. 13433 C;
— zamítl návrh na prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky Evropské unie č. 13 907 027 „ALIANÇA VINHOS DE
PORTUGAL (fig.)“;
— potvrdil platnost zápisu ochranné známky Evropské unie č. 13 907 027 „ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL (fig.)“pro
všechny výrobky, na které se vztahuje;
— uložil EUIPO a společnosti Lidl Stiftung & Co. KG nést vlastní náklady řízení a nahradit náklady řízení vynaložené
žalobkyní.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 60 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2017/1001.

