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Žaloba podaná dne 30. července 2018 – Audimas v. EUIPO – Audi (AUDIMAS)
(Věc T-467/18)
(2018/C 341/37)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: litevština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Audimas AB (Kaunas, Litva) (zástupkyně: G. Domkutė-Lukauskienė, advokátka)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Audi AG (Ingolstadt, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitel sporné ochranné známky: žalobkyně
Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka AUDIMAS, která byla předmětem mezinárodního zápisu s vyznačením
Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie č. 1 251 000
Řízení před EUIPO: námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. května 2018 ve věci R 2425/2017-2

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí a ponechal v platnosti zápis č. 1 251 000, týkající se ochranné známky žalobkyně
„AUDIMAS“ zapsané pro výrobky a služby spadající do tříd 18, 25 a 35 podle Niceského třídění,
— uložil EUIPO a další účastnici řízení před odvolacím senátem (bude-li účastníkem řízení před Tribunálem) náhradu
nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Žaloba podaná dne 26. července 2018 – Battelle Memorial Institute v EUIPO (HEATCOAT)
(Věc T-469/18)
(2018/C 341/38)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Spojené státy) (zástupce: B. Brandreth QC)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „HEATCOAT“ – Přihláška č. 16 865 263
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. května 2018, ve věci R 36/2018-2
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Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil v plném rozsahu;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní včetně nákladů vynaložených před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody
— Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;
— Porušení článku 95 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Žaloba podaná dne 7. srpna 2018 – Užstato sistemos administratorius v. EUIPO – DPG Deutsche
Pfandsystem (Vyobrazení láhve s šipkou)
(Věc T-477/18)
(2018/C 341/39)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Litva) (zástupkyně: I. Lukauskienė, advokátka)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlín, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie (Vyobrazení láhve s šipkou) – Přihláška
č. 14 481 519
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. května 2018, ve věci R 2203/2017-2

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí v části, v níž bylo konstatováno, že rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 21. srpna
2017 o tom, že označení vyvolávalo celkový odlišný dojem, což vylučuje jakékoli nebezpečí záměny, se zrušuje,
ponechal v platnosti rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 21. srpna 2017;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

