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— verwijzing van het EUIPO en interveniënte in de kosten.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 9 november 2016 — Krasnyiy oktyabr/EUIPO — Kondyterska korporatsiia
„Roshen” (CRABS)
(Zaak T-795/16)
(2017/C 006/67)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Moscow Confectionery Factory „Krasnyiy oktyabr” OAO (Moskou, Rusland) (vertegenwoordigers:
O. Spuhler en M. Geitz, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia „Roshen” (Kiev,
Oekraïne)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het beeldmerk met het
woordelement „CRABS” — inschrijvingsaanvraag nr. 1 186 110
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 11 augustus 2016 in zaak R 2507/2015-1
Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 11 november 2016 — CEDC International/EUIPO — Underberg (Weergave van
een groen-bruine grashalm in een fles)
(Zaak T-796/16)
(2017/C 006/68)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polen) (vertegenwoordiger: M. Siciarek, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
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Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Underberg AG (Dietlikon, Zwitserland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: driedimensionaal Uniemerk (Weergave van een groen-bruine grashalm in een fles) — inschrijvingsaanvraag
nr. 33 266
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 29 augustus 2016 in zaak R 1248/2015-4

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO en andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in verzoeksters kosten van de
procedures voor het Gerecht en de kamer van beroep.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder a) en b), artikel 42, leden 2 en 3, artikel 75 en artikel 76, lid 1, van verordening
nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 14 november 2016 — Hanso Holding/EUIPO (REAL)
(Zaak T-798/16)
(2017/C 006/69)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Hanso Holding AS (Tomasjord, Noorwegen) (vertegenwoordiger: M. Wirtz, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Betrokken merk: Uniebeeldmerk met het woordelement „REAL” — inschrijvingsaanvraag nr. 14 020 093
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 2 september 2016 in zaak R 2405/20152

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

