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A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Underberg AG (Dietlikon, Svájc)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban
A vitatott védjegy: európai uniós térbeli védjegy (Egy üvegben elhelyezett zöldesbarna fűszál ábrázolása) – 33 266. sz.
védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: Felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. augusztus 29-én hozott határozata (R 1248/
2015-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t és a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a felperes részéről a Törvényszék és
a fellebbezési tanács előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalap
— a 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának, 42. cikke (2) és (3) bekezdésének, 75. cikkének és
76. cikke (1) bekezdésének megsértése.

2016. november 14-én benyújtott kereset – Hanso Holding kontra EUIPO (REAL)
(T-798/16. sz. ügy)
(2017/C 006/69)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Hanso Holding AS (Tomasjord, Norvégia) (képviselő: M. Wirtz ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: a „REAL” szóelemet magában foglaló európai uniós ábrás védjegy – 14 020 093. sz. védjegybejelentés.
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2016. szeptember 2-án hozott határozata (R 2405/
2015-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.
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Jogalapok
— A 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának, valamint 7. cikke (3) bekezdésének megsértése.

A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – Bizottság kontra CINAR
(T-720/15. sz. ügy) (1)
(2017/C 006/70)
Az eljárás nyelve: angol
A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.
(1)

HL C 59., 2016.2.15.

A Törvényszék 2016. szeptember 16-i végzése – ICA Laboratoires és társai kontra Bizottság
(T-732/15. sz. ügy) (1)
(2017/C 006/71)
Az eljárás nyelve: angol
A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.
(1)

HL C 78., 2016.2.29.
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