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Dienaangaande wordt onder meer betoogd dat verweerster ten onrechte aanneemt dat het voorwerp van de aanvraag,
namelijk het kleurenextract op basis van de gedroogde bloemen van de blauwe kittelbloem, niet binnen de werkingssfeer
van verordening 2015/2283 valt en een levensmiddelenadditief is in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van verordening
nr. 1333/2008.
(1)
(2)

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen,
tot wijziging van verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van verordening (EG)
nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (PB 2015, L 327, blz. 1).
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2469 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van administratieve en
wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB 2017, L 351, blz. 64).

Beroep ingesteld op 20 september 2018 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON)
(Zaak T-557/18)
(2018/C 399/70)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: LG Electronics, Inc. (Seoel, Zuid-Korea) (vertegenwoordigers: M. Graf, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Beko plc (Watford, Verenigd Koninkrijk)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoeker voor het Gerecht
Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk BECON — inschrijvingsaanvraag nr. 13 142 336
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 11 juli 2018 in zaak R 41/2018-5
Conclusies
— Vernietiging van de bestreden beslissing voor zover het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling werd
verworpen;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

Beroep ingesteld op 13 september 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl MedizintechnikVertrieb (Medicinale pleisters)
(Zaak T-559/18)
(2018/C 399/71)
Taal van het verzoekschrift: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Middelhoff, advocaat)
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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Keulen, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken model: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken model: gemeenschapsmodel nr. 1339246-0009
Bestreden beslissing: beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 29 juni 2018 in zaak R 2215/2016-3

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten;
— verwijzing van de interveniërende partij in haar eigen kosten indien zij aan de procedure deelneemt.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 4, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad;
— schending van de artikelen 5 en 6 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad;
— schending van artikel 25, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad.

Beroep ingesteld op 13 september 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl MedizintechnikVertrieb (Medicinale pleisters)
(Zaak T-560/18)
(2018/C 399/72)
Taal van het verzoekschrift: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Middelhoff, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Keulen, Duitsland)

