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5. Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că încălcările menţionate au provocat, la rândul lor, pierderi reclamantelor
deoarece, în lipsa acestora, reclamantele ar fi avut posibilitatea să realizeze beneficiile provenite din acordurile încheiate
în noiembrie 2012, fapt pentru care reclamantele ar trebui acum să fie puse, prin intermediul unei despăgubiri cu titlu
de reparație, în poziția în care s-ar fi aflat în lipsa nelegalităților deciziei, iar prezenta acțiune este unica modalitate a
reclamantelor de a obţine această despăgubire.

(1)

Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi
(JO L 24, 29.1.2004, p. 1, Ediţie specială, 08/vol. 1, p. 201).

Acțiune introdusă la 17 septembrie 2018 – Wanda Films și Wanda Visión/EUIPO – Dalian Wanda
Group Co. (wanda films)
(Cauza T-542/18)
(2018/C 399/65)
Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza
Părțile
Reclamante: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spania) și Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (reprezentant:
C. Planas Silva, avocat)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, China)

Datele privind procedura în fața EUIPO
Solicitantul mărcii în litigiu: Wanda Films, SL
Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă „wanda films” – cererea de înregistrare nr. 13 902 994
Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție
Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 6 iulie 2018 în cauza R 829/2017-5

Concluziile
Reclamantele solicită Tribunalului:
— admiterea prezentei acţiuni, a argumentelor şi a documentelor (inclusiv a celor prezentate în susţinerea prezentei acţiuni
şi a celor prezentate de reclamante în cadrul procedurilor de opoziţie şi de recurs);
— anularea deciziei atacate;
— pronunţarea unei decizii de admitere a înregistrării mărcii figurative apărate de reclamantă în cadrul prezentei acţiuni.

Motivul invocat
— încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/2001 al Parlamentului European şi al
Consiliului.

