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Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Rubio Snacks, SL (Bullas, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Grupo Bimbo, SAB de CV
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket Tia Rosa — registreringsansøgning nr. 14 442 883
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 18. maj 2018 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2739/2017-5)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som afgørelsen vedrørende klagen bekræftede bedømmelsen af indsigelse
002628793 mod EU-figurmærke nr. 14 442 883 Tia Rosa for så vidt angår følgende varer i klasse 30:
kornpræparater; majspandekager; pandekager; tacochips; tacos; tacos; kiks; kiks med krydret smag; barer baseret på korn; høj-protein
barer baseret på korn; kornprodukter; brød; brød; usyret brød; rasp; rundstykker; fuldkornsbrød; flerkornsbrød; tvebakker; retter
tilberedt på basis af mel; snackvareprodukter bestående af kornprodukter; snackvarer fremstillet af majsmel; spiseklare krydrede
snackvarer fremstillet af majsmel formet ved ekstrudering; snackvarer fremstillet af majs; snackvarer fremstillet af hvede;
sesamsnackvarer; chips fremstillet af korn; snackvarer af poppede majs; popcorn; popcorn med smagstilsætninger; alle de førnævnte
produkter med undtagelse af alle former for produkter på basis af kartofler.
— Registrering af EU-figurmærke nr. 14 442 883 Tia Rosa bekræftes for alle de ansøgte varer og tjenesteydelser.
— EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne og udgifterne forbundet med sagens behandling for både
EUIPO og for Retten.

Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

Sag anlagt den 31. juli 2018 — NSC Holding mod EUIPO — Ibercondor Barcelona (CONDOR
SERVICE, NSC)
(Sag T-468/18)
(2018/C 328/75)
Stævningen er affattet på tysk
Parter
Sagsøger: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburg, Tyskland) (ved advokat M. Eichhorst)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
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Den anden part i sagen for appelkammeret: Ibercondor Barcelona SA (Barcelona, Spanien)
Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: NSC Holding GmbH & Cie. KG
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket CONDOR SERVICE, NSC — registreringsansøgning
nr. 15 292 675
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. maj 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2440/2017-4)
Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne forbundet med sagens behandling for
appelkammeret.
— Subsidiært hjemvises sagen til fornyet uafhængig behandling ved EUIPO.
Anbringende
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

