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— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
Изложени основания
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009,
— Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

Жалба, подадена на 31 януари 2017 г. — TenneT Holding/EUIPO — Ngrid Intellectual Property
(NorthSeaGrid)
(Дело T-70/17)
(2017/C 104/82)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: TenneT Holding BV (Арнхем, Нидерландия) (представител: K. Limperg, адвокат)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Ngrid Intellectual Property Ltd (Лондон, Обединено кралство)
Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словните елементи „NorthSeaGrid“ — заявка за
регистрация № 12 223 517
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 21 ноември 2016 г. по преписка R 1607/2015-5
Искания
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени обжалваното решение, и
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
Изложени основания
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009;
— Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

Жалба, подадена на 3 февруари 2017 г. — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und
Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)
(Дело T-72/17)
(2017/C 104/83)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: Gabriele Schmid (Халбенрайн, Австрия) (представител: B. Kuchar, Rechtsanwältin)
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Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark
(Грац, Австрия)
Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав
Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на марката „Steirisches Kürbiskernöl“ —
международна регистрация № 900 100
Производство пред EUIPO: производство по отмяна
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 декември 2017 г. по преписка R 1768/2015-4
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да измени обжалваното решение и да отмени марка с международна регистрация № 900 100 за ЕС за всички стоки,
при условията на евентуалност
— да отмени обжалваното решение поради недоказване на използване, придаващо отличителен характер, на международна
регистрация № 900 100 и да върне преписката на EUIPO за ново разглеждане,
— при всички случаи да осъди притежателят на марката да заплати разноските, които жалбоподателят е понесъл в
производството пред EUIPO и по настоящото производство.
Изложени основания
— Нарушение на член 15, параграф 1 от Регламент № 207/2009,
— Нарушение на член 51, параграф 1, буква a) от Регламент № 207/2009,
— Нарушение на член 55, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

Жалба, подадена на 30 януари 2017 г. — Jumbo Africa/EUIPO — ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)
(Дело T-78/17)
(2017/C 104/84)
Език на жалбата: испански
Страни
Жалбоподател: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Испания) (представители: M. Buganza González и E. Torner
Lasalle, abogadas)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Унтерфьоринг, Германия)
Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „JUMBO“ — Марка на Европейския съюз № 10 492 131
Производство пред EUIPO: Производство по обявяване на недействителност
Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 26 октомври 2016 г. по преписка R 227/2016-1

