21.8.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 277/55

Žaloba podaná dne 4. července 2017 – Eduard Meier v. EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)
(Věc T-418/17)
(2017/C 277/79)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Eduard Meier GmbH (Mnichov, Německo) (zástupci: S. Schicker a M. Knitter, advokáti)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Itálie)
Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „Safari Club“ – Přihláška č. 13 186 036
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. května 2017, ve věci R 1158/2016-4
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 č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 4. července 2017 – Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)
(Věc T-419/17)
(2017/C 277/80)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Mendes SA (Lugano, ŠVýcarsko) (zástupce: G. Carpineti, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Actial Farmaceutica Srl (Řím, Itálie)
Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem
Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „VSL#3“ – Ochranná známka Evropské unie č. 1 437 789
Řízení před EUIPO: Řízení o zrušení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. května 2017 ve věci R 1306/2016-2
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Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;
— podpůrně zrušil napadeného rozhodnutí odvolacího senátu EUIPO v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/
2009;
— v každém případě uložil EUIPO náhradu všech nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 51 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 10. července 2017 – Portigon v. SRB
(Věc T-420/17)
(2017/C 277/81)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Portigon AG (Düsseldorf, Německo) (zástupci: D. Bliesener a V. Jungkind, advokáti)
Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 11. dubna 2017 o předem hrazených příspěvcích do Jednotného fondu pro řešení
krizí za rok 2017 (č. SRB/ES/SRF/2017/05) v rozsahu, v němž se rozhodnutí týká žalobkyně, a
— uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů.
1. První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 70 odst. 2 prvního až třetího pododstavce nařízení (EU) č. 806/2014 (1),
ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2015/81 (2), ve spojení s čl. 103 odst. 7 směrnice 2014/59/
EU (3).
— Žalovaný uložil žalobkyni neoprávněně povinnost odvést příspěvek do fondu, neboť v nařízení (EU) č. 806/2014 ani
ve směrnici 2014/59/EU není stanovena povinnost institucí v likvidaci odvádět tento příspěvek. Žalobkyně má za to,
že článek 114 SFEU zakazuje výběr příspěvků od takových institucí, jako je žalobkyně, jejíž zbývající činnosti
podléhají likvidaci. Podmínky vyžadované k přijetí opatření podle čl. 114 odst. 1 SFEU nebyly ve vztahu k žalobkyni
splněny. Výběru poplatků je v rozporu i se čl. 114 odst. 2 SFEU.
— Žalovaný uložil žalobkyni povinnost odvádět poplatek do fondu neoprávněně, neboť instituce není vystavena riziku,
postup řešení krize podle nařízení (EU) č. 806/2014 je vyloučen a instituce není významná z hlediska stability
finančního systému. Tím došlo k porušení čl. 103 odst. 7 písm. a), d) a g) směrnice 2014/59/EU.
— Žalobkyně neprovozuje od počátku roku 2012 žádnou novou podnikatelskou činnost a na základě rozhodnutí
Komise o poskytnutí státní podpory se nachází v procesu řešení. Převážnou část jejích zbývajících pasiv drží
svěřenou ve prospěch jiného právního subjektu, který převzal odpovědnost za příležitosti a rizika související s touto
transakcí.

