LT

2019 2 25

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/39

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem alternatyviais pagrindais nurodydama, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia jos
procesines teises, todėl turi būti panaikintas.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad dalis ginčijamo sprendimo, kurioje Komisija nagrinėjo, ar pagalbos
priemonė, apie kurią buvo pranešta, suteikia „pranašumą dėl patrauklumo“, turi būti laikoma sprendimu neprieštarauti,
priimtu po pirminio patikrinimo procedūros. Todėl ieškovė tvirtina kad Komisija turėjo pradėti formalią tyrimo
procedūrą, nes kilo rimtų abejonių dėl pranašumo dėl patrauklumo, finansuojamo iš valstybės lėšų.
2. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija bet kokiu atveju turėjo iš naujo pradėti formalią tyrimo
procedūrą atsižvelgdama į sprendimą T-425/11. Iš tikrųjų ieškovė tvirtina, kad Komisija iš principo turėjo
suinteresuotoms šalims suteikti galimybę pateikti savo pastabas prieš priimant ginčijamą sprendimą.

2018 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje La Caixa / EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)
(Byla T-761/18)
(2019/C 72/50)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų
Šalys
Ieškovė: Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Maljorkos Palma, Ispanija), atstovaujama advokatų
I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol ir J. Rodriguez Fuensalida
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Imagic Vision, SL (Madridas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas „imagin bank“ – Registracijos paraiška
Nr. 14 861 108
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. spalio 22 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1954/2017-4

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti šį ieškinį dėl ginčijamo sprendimo priimtinu,
— pripažinti, kad minėtame sprendime buvo neteisingai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/
1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas,
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— nuspręsti suteikti apsaugą visoms prekėms ir paslaugoms, nurodytoms vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo
„imagin bank“ paraiškoje ir priskiriamoms prie 9, 36 ir 38 klasių,
— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant atstovavimo išlaidas, ieškovės patirtas vykstant šiam procesui.

Pagrindas, kuriuo remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

2019 m. sausio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Thai World Import & Export / EUIPO – Elvir (Yaco)
(Byla T-3/19)
(2019/C 72/51)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų
Šalys
Ieškovė: Thai World Import & Export Co. Ltd (Bankokas, Tailandas), atstovaujama advokato S. Bénoliel-Claux
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Elvir (Conde sur Vire, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Pareiškėja: ieškovė.
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Sąjungos prekių ženklo „Yaco“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 14 980 148.
Procedūra EUIPO: protesto procedūra.
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. spalio 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 319/2018-2.

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

Pagrindas, kuriuo remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

