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Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobkyně dva podpůrné žalobní důvody, v jejichž rámci uvádí, že napadeným rozhodnutím
došlo k porušení jejích procesních práv, a toto rozhodnutí by proto mělo být zrušeno.
1. První žalobní důvod vychází z toho, že část napadeného rozhodnutí, ve které Komise posuzovala, zda z předmětné
státní podpory vyplývá „výhoda přitažlivosti“, by měla být považována za rozhodnutí nevznášet námitky přijaté na
základě předběžného přezkoumání. Žalobkyně tudíž tvrdí, že Komise měla zahájit formální vyšetřovací řízení, jelikož
existovaly závažné pochybnosti o existenci výhody přitažlivosti financované prostřednictvím státních zdrojů.
2. Druhý žalobní důvod vychází z toho, že Komise byla v každém případě povinna znovu zahájit formální vyšetřovací
řízení s ohledem na rozsudek ve věci T-425/11. Žalobkyně totiž tvrdí, že Komise byla před přijetím napadeného
rozhodnutí v zásadě povinna vyzvat zúčastněné strany, aby podaly připomínky.

Žaloba podaná dne 21. prosince 2018 – La Caixa v. EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)
(Věc T-761/18)
(2019/C 72/50)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma de Mallorca, Španělsko) (zástupci:
I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol a J. Rodriguez Fuensalida, advokáti)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Imagic Vision, SL (Madrid, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky EU imagin bank – Přihláška k zápisu č. 14 861 108
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 22. října 2018 ve věci R 1954/2017-4

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— připustil tuto žalobu proti napadenému rozhodnutí;
— určil, že v uvedeném rozhodnutí došlo k nesprávnému uplatnění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1001;
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— rozhodl tak, že ochrana se přiznává všem výrobkům a službám, na které se vztahuje přihláška obrazové ochranné
známky Evropské unie č. 14 861 108 imagin bank, ve třídách 9, 36 a 38;
— uložil žalovanému náhradu nákladů řízení, včetně nákladů na zastupování vynaložených žalobkyní a souvisejících
s tímto řízením.

Dovolávaný žalobní důvod
Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Žaloba podaná dne 3. ledna 2019 – Thai World Import & Export v. EUIPO – Elvir (Yaco)
(Věc T-3/19)
(2019/C 72/51)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: francouzština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Thai World Import & Export Co. Ltd (Bangkok, Thajsko) (zástupkyně: S. Bénoliel-Claux, advokátka)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Elvir (Conde sur Vire, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Yaco – Přihláška č. 14 980 148
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. října 2018, ve věci R 319/2018-2

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

