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Uradni list Evropske unije

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. marca 2018 v zadevi R 2104/2017-5

Predlog
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— izpodbijano odločbo razveljavi, ker je nezakonita, in EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev členov 8(1)(b) in (5) ter 59(1)(b) Uredbe (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Tožba, vložena 31. maja 2018 – Bodegas Altun/EUIPO – Codorníu (ANA DE ALTUN)
(Zadeva T-334/18)
(2018/C 249/53)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina
Stranke
Tožeča stranka: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Španija) (zastopnik: J. Oria Sousa-Montes, odvetnik)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka
Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije ANA DE ALTUN – prijava št. 11 860 913
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. marca 2018 v zadevi R 173/2018-1

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razveljavi izpodbijano odločbo in
— EUIPO naloži plačilo stroškov.
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Navajani tožbeni razlog
Kršitev člena 8(5) Uredbe (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Tožba, vložena 31. maja 2018 – Gibson Brands/EUIPO – Wilfer
(Oblika kitare)
(Zadeva T-340/18)
(2018/C 249/54)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: Gibson Brands, Inc. (Nashville, Tennessee, Združene države) (zastopniki: K. Hughes, Solicitor, A. Renck in
C. Stöber, odvetnika)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Imetnik zadevne znamke: tožeča stranka pred Splošnim sodiščem
Zadevna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (oblika kitare) – znamka Evropske unije št. 9 179 953
Postopek pred EUIPO: postopek za izbris
Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. marca 2018 v zadevi R 415/2017-2

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razveljavi izpodbijano odločbo;
— toženi stranki in drugi stranki pred odborom za pritožbe, če bo intervenirala v postopku, naloži plačilo stroškov
postopka.

Navajana tožbena razloga
— Kršitev člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7(1)(b);
— kršitev člena 52(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7(3).

