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Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Överklagande ingett den 20 december 2018 – Oakley mot EUIPO – Xuebo Ye (Återgivning av icke
sammanhängande ellips)
(Mål T-744/18)
(2019/C 65/58)
Överklagandet är avfattat på: spanska
Parter
Klagande: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: advokaterna E. Ochoa Santamaría och
I. Aparicio Martínez)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Xuebo Ye (Wenzhou, Kina)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: Sökt EU-figurmärke (Återgivning av en icke sammanhängande ellips) – Registreringsansökan nr 13
088 191
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 22 oktober 2018 i ärende R 692/2018-1
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ta upp överklagandet till prövning, med beaktande av samtliga handlingar som getts in,
— godkänna klagandens föreslagna bevisföring,
— bifalla överklagandet och därmed ogiltigförklara det överklagade beslutet och förklara att det saknar rättsverkningar, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder
— Åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 72.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001.

Överklagande ingett den 21 december 2018 – Daimler mot EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
(Mål T-749/18)
(2019/C 65/59)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Klagande: Daimler AG (Stuttgart, Tyskland) (ombud: advokaten P. Kohl)
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Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-ordmärket ROAD EFFICIENCY – Registreringsansökan nr 15 814 536
Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 23 oktober 2018 i ärende R 2701/2017-5

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna i förvarandet vid överklagandenämnden.

Grund(er)
— Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Överklagande ingett den 26 december 2018 – C&A mot EUIPO (#BESTDEAL)
(Mål T-753/18)
(2019/C 65/60)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Klagande: C&A AG (Zug, Schweiz) (ombud: P. Koch Moreno)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”#BESTDEAL” i vitt – Registreringsansökan nr 17 681 826
Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 26 oktober 2018 i ärende R 1234/2018-2

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder
— Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001.
— Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och likabehandlingsprincipen.

