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Sag anlagt den 28. november 2018 — Air Liquide Deutschland mod Kommissionen
(Sag T-706/18)
(2019/C 35/39)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: Air Liquide Deutschland GmbH (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokaterne M. Kachel og D. Fouquet)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Kommissionens afgørelse SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) af 28. maj 2018 med j.nr. C(2018) 3166 for 2012 og
2013 annulleres i sin helhed.
— Subsidiært annulleres Kommissionens afgørelse SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) af 28. maj 2018 med j.nr. C(2018)
3166, for så vidt som den for 2012 og 2013 for forbrugere af basisbelastning med mindst 7 000 årlige driftstimer
anordner en tilbagebetaling på mere end 20 % af de offentliggjorte netafgifter, for forbrugere af basisbelastning med
mindst 7 500 årlige driftstimer anordner tilbagebetaling på mere end 15 % af de offentliggjorte netafgifter og for
forbrugere af basisbelastning med mindst 8 000 årlige driftstimer anordner en tilbagebetaling på mere end 10 % af de
offentliggjorte netafgifter.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder advokat- og rejseudgifter.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort tre anbringender gældende, der i det væsentlige er identiske eller
sammenlignelige med de anbringender, der er gjort gældende i sag T-693/19, ZY mod Kommissionen.

Sag anlagt den 27. november 2018 — Wyld mod EUIPO — Kaufland Warenhandel (wyld)
(Sag T-711/18)
(2019/C 35/40)
Stævningen er affattet på tysk
Parter
Sagsøger: Wyld GmbH (München, Tyskland) (ved advokat M. Douglas)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Wyld GmbH
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket wyld — registreringsansøgning nr. 14 525 562
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Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 24. september 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 2621/2017-2)
Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres og EU-varemærkeansøgning nr. 14 525 562 »wyld« tillades registreret, for så vidt
som det er blevet afvist.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 47, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

