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Žaloba podaná 30. júla 2018 – Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS)
(Vec T-467/18)
(2018/C 341/37)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: litovčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Audimas AB (Kaunas, Litva) (v zastúpení: G. Domkutė-Lukauskienė, lawyer)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Audi AG (Ingolstadt, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom
Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka AUDIMAS, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu
označujúceho Európsku úniu – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 251 000
Konanie pred EUIPO: námietkové konanie
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. mája 2018 vo veci R 2425/2017-2

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie a zachoval zápis č. 1 251 000 ochrannej známky žalobkyne „AUDIMAS“ pre tovary
a služby tried 18, 25 a 35 Niceského triedenia,
— uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania v konaní pred odvolacím senátom (ak tento účastník konania vstúpi do
tohto konania) povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

Žaloba podaná 26. júla 2018 – Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT)
(Vec T-469/18)
(2018/C 341/38)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Spojené štáty) (v zastúpení: B. Brandreth, QC)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie „HEATCOAT“ – prihláška č. 16 865 263
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. mája 2018 vo veci R 36/2018-2
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Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie,
— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa, vrátane trov konania vynaložených pred
odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody
— porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,
— porušenie článku 95 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

Žaloba podaná 7. augusta 2018 – Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche
Pfandsystem (Vyobrazenie fľaše so šípom)
(Vec T-477/18)
(2018/C 341/39)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Litva) (v zastúpení: I. Lukauskienė, advokátka)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlín, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa
Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (Vyobrazenie fľaše so šípom) – prihláška
č. 14 481 519
Konanie pred EUIPO: námietkové konanie
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. mája 2018 vo veci R 2203/2017-2

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil časť napadnutého rozhodnutia, v ktorej sa konštatovalo, že rozhodnutie námietkového oddelenia z 21. augusta
2017 o tom, že označenie vyvolávalo celkový odlišný dojem, čo vylučuje pravdepodobnosť zámeny, sa zrušuje,
a ponechal v platnosti rozhodnutie námietkového oddelenia z 21. augusta 2017,
— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

