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Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— semmisítse meg az Egységes Szanálási Testületnek az Egységes Szanálási Alaphoz való 2018. évi előzetes hozzájárulások
kiszámításáról szóló 2018. április 12-i határozatát (SRB/ES/SRF/2018/03) („Decision of the Single Resolution Board of
12 April 2018 on the calculation of the 2018 ex ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2018/
03)”), ideértve annak mellékletét is, éspedig mindenesetre annyiban, amennyiben e határozat – ideértve a mellékletet is –
a felperes által fizetendő hozzájárulásra vonatkozik; valamint
— kötelezze az Egységes Szanálási Testületet az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.
1. A megtámadott határozat hiányos közzététele miatt lényeges eljárási szabályok megsértése
2. A megtámadott határozat hiányos indokolása miatt lényeges eljárási szabályok megsértése
3. A meghallgatás elmaradása és a meghallgatáshoz való jog megsértése miatt lényeges eljárási szabályok megsértése
4. Az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (1) – mint a megtámadott határozat jogalapjának –
jogellenessége
A negyedik jogalap keretében a felperes előadja, hogy a 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet 4–7. és 9. cikke,
valamint I. melléklete – amelyen a megtámadott határozat alapul – a hozzájárulások megállapítása vonatkozásában
átláthatatlan rendszert hoz létre, amely sérti az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 16., 17. és
47. cikkét, és amely nem biztosítja a Charta 20. és 21. cikkének betartását, valamint az arányosság és a jogbiztonság
elvének tiszteletben tartását.
(1)

A 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 21-i (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
(HL 2005. L 11., 44. o.; helyesbítés: HL 2017. L 156., 38. o.).

2018. július 11-én benyújtott kereset – Puma kontra EUIPO – Carrefour (Egymást keresztező vonalak
ábrázolása)
(T-424/18. sz. ügy)
(2018/C 301/58)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Puma SE (Herzogenaurach, Németország) (képviselők: P. Trieb és M. Schunke ügyvédek)
Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Carrefour SA (Boulogne Billancourt, Franciaország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél
A vitatott védjegy: európai uniós ábrás védjegy bejelentése (Egymást keresztező vonalak ábrázolása) – 14 572 697. sz.
védjegybejelentés
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Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. május 4-én hozott határozata (R 945/20172. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve a fellebbezési tanács előtti eljárással kapcsolatban felmerült
költségeket is.

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

2018. július 10-én benyújtott kereset – Geske kontra EUIPO (SATISFYERMEN)
(T-427/18. sz. ügy)
(2018/C 301/59)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: André Geske (Lübbecke, Németország) (képviselő: R. Albrecht ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: a SATISFYERMEN európai uniós ábrás védjegy – 16 886 541. sz. védjegybejelentés.
A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. május 10-én hozott határozata (R 2603/20171. sz. ügy).

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére, beleértve az EUIPO előtti fellebbezési eljárással kapcsolatban felmerült
költségeket is.

Jogalapok
— a 207/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.

