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2018 m. lapkričio26 d. pareikštas ieškinys byloje Apera Capital Master / EUIPO – Altera Capital
(APERA CAPITAL)
(Byla T-699/18)
(2019/C 44/101)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų
Šalys
Ieškovė: Apera Capital Master Ltd. (Sent Piter Portas, Gernsis) atstovaujama advokatų C. Schröder ir A. von Alten
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Altera Capital (Liuksemburgas, Liuksemburgas)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo APERA CAPITAL paraiška – Registracijos
paraiška Nr. 15 640 436
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 18 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1091/2018-5

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
— grąžinti bylą nagrinėti EUIPO,
— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 104 straipsnio 1 dalies pažeidimas,
— ieškovo teisės į gerą administravimą ir teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimas.

2018 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje ZPC Flis / EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy
Moreno choco)
(Byla T-708/18)
(2019/C 44/102)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų
Šalys
Ieškovė: ZPC Flis sp.j. (Radzejovicės, Lenkija), atstovaujama advokato M. Kondrat
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Esenas, Vokietija)
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Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „FLIS Happy Moreno choco“ paraiška –
Registracijos paraiška Nr. 15 030 786
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. rugsėjo 13 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2113/2017-1

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą EUIPO nagrinėti iš naujo
arba
— pakeisti ginčijamą sprendimą ir nurodyti, kad nėra atsisakymo registruoti Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką
015030786 „Flis Happy Moreno choco“ visoms 30 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms santykinių pagrindų ir kad
prekių ženklas įregistruojamas,
— priteisti ieškovei bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas,
— teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir teisinio saugumo principo pažeidimas.

2018 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Umweltinstitut München / Komisija
(Byla T-712/18)
(2019/C 44/103)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovas: Umweltinstitut München – Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung eV (Miunchenas, Vokietija),
atstovaujamas advokatės M. John
Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2018 m. spalio 2 d. atsakovės sprendimą atmesti (C(2018) 6539 final).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Šiuo ieškiniu prašoma panaikinti 2018 m. spalio 2 d. Komisijos sprendimą atmesti, kuriuo galutinai buvo atsisakyta
ieškovui leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su 2018 m. kovo 26 ir 27 d. įvykusiu pirmuoju IEPS jungtinio
komiteto posėdžiu.

