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Pamati un galvenie argumenti
Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.
1. Pirmais pamats ir balstīts uz iebildi par prettiesiskumu, ciktāl apstrīdētais lēmums, 2016. gada 15. aprīļa un 2016. gada
22. septembra paziņojumi, uz kuriem tas ir pamatots, un Guidelines ir pretrunā Eiropas Savienības Civildienesta
noteikumiem un to X pielikumam.
2. Otrais pamats ir saistīts ar šajā lietā apstrīdētā lēmuma prettiesiskumu šādu iebildumu dēļ:
— nodrošināšanas, tiesiskās paļāvības un tiesiskās noteiktības aizsardzības principu, labas pārvaldības, kā arī iegūto
tiesību principu pārkāpums;
— tiesību uz ģimeni un tiesību uz izglītību pārkāpums;
— vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principu pārkāpums;
— interešu izvērtējuma neveikšana un veiktā pasākuma samērīguma principa neievērošana.

Prasība, kas celta 2018. gada 6. septembrī – K.A. Schmersal Holding/EUIPO – Tecnium (“tec.nicum”)
(Lieta T-527/18)
(2018/C 381/35)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Vupertāle, Vācija) (pārstāvis: A. Haudan, advokāts)
Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Tecnium, SA (Manresa, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO
Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja
Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “tec.nicum” reģistrācijas pieteikums – Eiropas Savienības
preču zīme Nr. 13 626 791
Process EUIPO: iebildumu process
Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 21. jūnija lēmums lietā R 2427/2017-5

Prasītājas prasījumi
Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:
— atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to atstāts spēkā atteikums reģistrēt pieteikto preču zīmi attiecībā uz 42. klasi;
— piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:
— preču zīmes, ar kuru pamatoti iebildumi, faktiskās izmantošanas neesamība;
— nepareizs konkrētās sabiedrības daļas novērtējums;
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— pakalpojumu līdzības neesamība;
— konfliktējošo preču zīmju līdzības neesamība;
— sajaukšanas iespējas neesamība.

Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija rīkojums – BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation
España (“BEST BUY GEEK SQUAD”)
(Lieta T-715/15) (1)
(2018/C 381/36)
Tiesvedības valoda – angļu
Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1)

OV C 59, 15.2.2016.

Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija rīkojums – BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation
España (“BEST BUY”)
(Lieta T-773/15) (1)
(2018/C 381/37)
Tiesvedības valoda – angļu
Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1)

OV C 78, 29.2.2016.

Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija rīkojums – BBY Solutions/EUIPO – Worldwide Sales Corporation
España (“BEST BUY mobile”)
(Lieta T-72/16) (1)
(2018/C 381/38)
Tiesvedības valoda – angļu
Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1)

OV C 118, 4.4.2016.

Vispārējās tiesas 2018. gada 13. jūlija rīkojums – Sky/EUIPO – Parrot Drones (“Parrot
SKYCONTROLLER”)
(Lieta T-288/17) (1)
(2018/C 381/39)
Tiesvedības valoda – angļu
Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1)

OV C 231, 17.7.2017.

C 381/31

