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Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 13 maart 2018 in zaak R 2104/2017-5

Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht om:
— vernietiging van de bestreden beslissing wegens onrechtmatigheid en verwijzing van verwerende partij in de kosten.

Aangevoerde middelen
— Schending van artikel 8, lid 1, onder b), artikel 8, lid 5, en artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) nr. 2017/
1001 van het Europees Parlement en de Raad.

Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Bodegas Altun/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)
(Zaak T-334/18)
(2018/C 249/53)
Taal van het verzoekschrift: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spanje) (vertegenwoordiger: J. Oria Sousa-Montes, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Aanvraag voor Uniebeeldmerk ANA DE ALTUN — inschrijvingsaanvraag nr. 11 860 913
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 14 maart 2018 in zaak R 173/2018-1

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

C 249/44

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

16.7.2018

Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer
(Vorm van een gitaar)
(Zaak T-340/18)
(2018/C 249/54)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Gibson Brands, Inc. (Nashville, Tennessee, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: K. Hughes, Solicitor,
A. Renck en C. Stöber, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: verzoeker voor het Gerecht
Betrokken merk: driedimensionaal Uniemerk (vorm van een gitaar) — Uniemerk nr. 9 179 953
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 8 maart 2018 in zaak R 415/2017-2

Conclusies
— de bestreden beslissing vernietigen;
— verweerder en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, indien deze laatste intervenieert in de
procedure, verwijzen in de kosten van de procedure.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009;
— schending van artikel 52, lid 2, juncto artikel 7, lid 3), van verordening nr. 207/2009.

