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Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Paul Ingram (Birmingham, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy jogosultja: a felperes.
A vitatott védjegy: WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION európai uniós ábrás védjegy – 11 523 958. sz.
európai uniós védjegy.
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás.
A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. április 17-én hozott határozata (R 409/20171. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikkének megsértése.

2018. június 28-án benyújtott kereset – Innocenti kontra EUIPO – Gemelli (Innocenti)
(T-392/18. sz. ügy)
(2018/C 285/60)
A keresetlevél nyelve: olasz
Felek
Felperes: Innocenti SA (Lugano, Svájc) (képviselő: N. Ferretti ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Filippo Gemelli (Torino, Olaszország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél
A vitatott védjegy: az Innocenti európai uniós szóvédjegy – 7 502 181. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. április 19-én hozott határozata (R 2336/20105. sz. ügy)
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Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül és változtassa meg az ötödik fellebbezési tanács 2336/2010-5. sz. ügyben hozott határozatát és
utasítsa el Filippo Gemelli 007502181. sz. védjegy lajstromozásával szemben benyújtott felszólalását.

Jogalapok
— A védjegyoltalom használat elmulasztása miatti megszűnésének megállapítására irányuló eljárást alátámasztó
dokumentumok Tribunale di Torino előtt történő benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása;
— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának a megsértése.

2018. június 25-én benyújtott kereset – Pielczyk kontra EUIPO – Thalgo TCH (DERMAEPIL SUGAR
EPIL SYSTEM)
(T-398/18. sz. ügy)
(2018/C 285/61)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Radoslaw Pielczyk (Klijndijk, Hollandia) (képviselő: K. Kielar ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Thalgo TCH (Roquebrune-sur-Argens, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy jogosultja: a felperes
A vitatott védjegy: 11 649 324. sz. európai uniós védjegy
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. április 13-án hozott határozata (R 979/2017-4.
és R 1070/2017-4. sz. egyesített ügyek)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben:
a) elutasította a felperes R 979/2017-4. sz. ügyben benyújtott fellebbezését;
b) részlegesen helyt adott a Thalgo TCH R 1070/2017–4 sz. ügyben benyújtott törlési kérelmének a nizzai osztályozás
3. osztályába tartozó áruk tekintetében;
c) a 11 649 324. sz. európai uniós védjegyet is törölte az említett 3. osztályba tartozó áruk tekintetében;
d) helybenhagyta az EUIPO 2017. március 21-i határozatát (11 974. C. sz. törlési eljárás) annyiban, amennyiben e
határozat értelmében a felperes védjegyét a 3. osztályba tartozó áruk tekintetében törölték;

