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2018. október 30-án benyújtott kereset – Balani Balani és társai kontra EUIPO – Play Hawkers
(HAWKERS)
(T-651/18. sz. ügy)
(2019/C 4/51)
A keresetlevél nyelve: spanyol
Felek
Felperesek: Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani és Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de
Gran Canaria, Spanyolország) (képviselő: A. Díaz Marrero abogado)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Play Hawkers, SL (Elche, Spanyolország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a felperes
A vitatott védjegy: HAWKERS európai uniós ábrás védjegy – 15 746 209. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. augusztus 2-án hozott határozata (R 396/20182. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és ítéletében mondja ki, hogy a bejelentett és részben átruházott
15 746 209. sz. védjegyet a védjegybejelentésben foglalt többi áru vonatkozásában is át kell ruházni, amelyek: órák,
kronométerek (órák); sportórák, ékszerek; divatékszerek; ékszer cikkek; divatékszer cikkek; ékszerek, beleértve a
divatékszereket és a műanyag ékszereket; óra cikkek; óratermékek; óratokok;
— határozzon a költségek viseléséről.

Jogalap
Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértése.

2018. október 30-án benyújtott kereset – Porus kontra EUIPO (oral Dialysis)
(T-652/18. sz. ügy)
(2019/C 4/52)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Németország) (képviselő: C. Weil ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
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Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: az oral Dialysis uniós szóvédjegy bejelentése –16 774 259. sz. védjegybejelentés
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 14-én hozott határozata (R 1375/
2018-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— adjon helyt a keresetnek;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.

2018. november 2-án benyújtott kereset – Jareš Procházková és Jareš kontra EUIPO – Elton
Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
(T-656/18. sz. ügy)
(2019/C 4/53)
A keresetlevél nyelve: cseh
Felek
Felperesek: Hana Jareš Procházková és Antonín Jareš (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselő: M. Kyjovský ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Cseh Köztársaság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél
A vitatott védjegy: MANUFACTURE PRIM 1949 európai uniós ábrás védjegy –3 531 662. sz. európai uniós védjegy
Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 7-én hozott határozata (R 1159/
2017-4. sz. ügy)

