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2018. november 26-án benyújtott kereset – Apera Capital Master kontra EUIPO – Altera Capital
(APERA CAPITAL)
(T-699/18. sz. ügy)
(2019/C 44/101)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Apera Capital Master Ltd. (St Peter Port, Guernsey) (képviselők: C. Schröder és A. von Alten ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Altera Capital (Luxembourg, Luxemburg)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a felperes
A vitatott védjegy: APERA CAPITAL európai uniós szóvédjegy – 15 640 436. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 18-án hozott határozata (R 1091/
2018-5. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— újbóli elbírálás céljából utalja vissza az ügyet az EUIPO elé;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— Az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 104. cikke (1) bekezdésének megsértése;
— a felperes megfelelő ügyintézéshez és tisztességes eljáráshoz való jogának megsértése.

2018. november 28 -án benyújtott kereset – ZPC Flis kontra EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy
Moreno choco)
(T-708/18. sz. ügy)
(2019/C 44/102)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Lengyelország) (képviselő: M. Kondrat ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Németország)
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Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a felperes
A vitatott védjegy: a FLIS Happy Moreno choco európai uniós ábrás védjegy – 15 030 786. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2018. szeptember 13-án hozott határozata (R 2113/2017–
1 sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot és utalja vissza az ügyet az EUIPO elé döntéshozatalra;
vagy
— változtassa meg a vitatott határozatot, és mondja ki, hogy hogy nem állnak fenn viszonylagos kizáró okok az EUTMA
015030786 „Flis Happy Moreno choco” valamennyi, 30. és 35. osztályba tartozó áru és szolgáltatás vonatkozásában
történő lajstromozása tekintetében, és következésképpen rendelje el a védjegy lajstromozását;
— az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— a bizalomvédelem elvének és a jogbiztonság elvének a megsértése.

2018. december 3-án benyújtott kereset – Umweltinstitut München kontra Bizottság
(T-712/18. sz. ügy)
(2019/C 44/103)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Umweltinstitut München – Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung eV (München,
Németország) (képviselő: M. John Rechtsanwältin)
Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— nyilvánítsa semmisnek az alperes 2018. október 2-i (C(2018) 6539 final) elutasító végzését.

Jogalapok és fontosabb érvek
A jelen keresetben a felperes a Bizottság 2018. október 2-i elutasító végzésének semmissé nyilvánítását kéri, amely
végzésben véglegesen megtagadta a felperestől a CETA Vegyes Bizottság 2018. március 26-i és 27-i első ülésével
összefüggésben álló dokumentumokhoz való hozzáférést.

