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Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – A9.com v. EUIPO (Vyobrazení zvonu)

Věc T-240/19:

(Věc T-240/19) (1)
(„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie představující zvon –
Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 nařízení (EU) 2017/1001 –
Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení 2017/1001“)
(2019/C 432/63)
Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení
Žalobkyně: A9.com, Inc. (Palo Alto, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: A. Klett, C. Mikyska a R. Walther, advokáti)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: L. Rampini a H. O’Neill, zmocněnci)

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. února 2019 (věc R 1309/2018-2) týkajícímu se přihlášky obrazového označení znázorňujícího zvon k zápisu jako ochranné známky Evropské unie.

Výrok
1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti A9.com, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 213, 24. 6. 2019.

Usnesení Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Liaño Reig v. SRB

Věc T-557/17:

(Věc T-557/17) (1)
(„Žaloba na neplatnost – Hospodářská a měnová politika – Návrh na vyrovnání – Jednotný mechanismus pro řešení
krizí úvěrových institucí a některých investičních podniků – Režim řešení krize – Program řešení krize pro Banco
Popular Español – Částečné zrušení – Neoddělitelnost – Nepřípustnost“)
(2019/C 432/64)
Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení
Žalobkyně: Carmen Liaño Reig (Alcobendas, Španělsko) (zástupce: F. López, Antón, advokát)
Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (zástupci: B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc a M. Rickert, advokáti)
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Předmět věci
Návrh založený na článku 263 SFEU a znějící na zrušení čl. 6 odst. 1 písm. d) rozhodnutí Jednotného výboru pro řešení krizí
SRB/EES/2017/08 ze dne 7. června 2017 o přijetí opatření k řešení krize společnosti Banco Popular Español, S.A. v rozsahu, v němž
toto ustanovení stanoví konverzi kapitálových nástrojů kategorie 2 identifikovaných pomocí International Securities Identification
Number (Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, ISIN) XS 0550098569 na nové akcie Banco Popular Español, jakož i prozatímní ocenění provedené nezávislým odborníkem a prozatímní ocenění provedené Jednotným výborem pro řešení krizí, a návrh založený na článku 266 SFEU a znějící na vyrovnání – v důsledku zrušení – ztráty, která údajně vznikla z důvodu této konverze.
Výrok
1)

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

2)

O návrzích na vedlejší účastenství Banco Santander SA, Španělského království a Evropské komise již není důvodné rozhodnout.

3)

Carmen Liaño Reig ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Jednotným výborem pro řešení krizí, s výjimkou nákladů
souvisejících s návrhy na vstup vedlejších účastníků do řízení.

4)

Liaño Reig, Jednotný výbor pro řešení krizí, Banco Santander, Španělské království a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení související s návrhy na vstup vedlejšího účastníka do řízení.

(1) Úř. věst. C 357, 23.10.2017.

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. září 2019 – ZW v. EIB

Věc T-727/18 R:

(Věc T-727/18 R)
(„Řízení o předběžných opatřeních – Veřejná služba – Nepřípustnost“)
(2019/C 432/65)
Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení
Žalobce: ZW (zástupce: T. Petsas, advokát)
Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět věci
Návrh podaný na základě článků 278 et 279 SFEU a znějící na nařízení předběžných opatření spočívajících v pozastavení nebo prodloužení určitých lhůt a na nařízení předložení dokumentů.

Výrok
1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

