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Arrest van het Gerecht van 11 oktober 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO
(fluo.)
(Zaak T-120/17) (1)
[„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk fluo. — Gedeeltelijke afwijzing van de
inschrijvingsaanvraag — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c),
van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]
(2018/C 427/66)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Thessaloniki, Griekenland) (vertegenwoordiger:
A. Spyridonos, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (vertegenwoordigers: M.d.M. Baldares
en J. Ivanauskas, gemachtigden)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 2 december 2016 (zaak R 863/2016-2)
inzake een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken fluo. als Uniemerk

Dictum
1) Punt 2 van het dictum van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese
Unie (EUIPO) van 2 december 2016 (zaak R 863/2016-2) wordt vernietigd.
2) Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, daaronder
begrepen de door deze laatste in verband met de beroepsprocedure voor de kamer van beroep van het EUIPO gemaakte noodzakelijke
kosten.

(1)

PB C 121 van 18.4.2017.

Arrest van het Gerecht van 4 oktober 2018 — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)
(Zaak T-150/17) (1)
[„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk FLÜGEL — Oudere nationale woordmerken …
VERLEIHT FLÜGEL en RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL — Relatieve weigeringsgronden —
Rechtsverwerking wegens gedogen — Artikel 54, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans
artikel 61, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Geen verwarringsgevaar — Geen soortgelijke
waren — Artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), van
verordening 2017/1001] — Artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, van
verordening 2017/1001]”]
(2018/C 427/67)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Asolo Ltd (Limassol, Cyprus) (vertegenwoordigers: W. Pors en N. Dorenbosch, advocaten)
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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Capostagno,
A. Folliard-Monguiral en D. Walicka, gemachtigden)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Red Bull GmbH (Fuschl am
See, Oostenrijk) (vertegenwoordigers: A. Renck en S. Petivlasova, advocaten)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 17 november 2016 (zaak R 282/2015-5)
inzake een nietigheidsprocedure tussen Red Bull en Asolo

Dictum
1) De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van
17 november 2016 (zaak R 282/2015-5) wordt vernietigd, voor zover deze strekt tot verwerping van het beroep tegen de beslissing
van de nietigheidsafdeling om het Uniewoordmerk FLÜGEL nietig te verklaren voor „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”
en „alcoholhoudende essences; alcoholhoudende extracten; alcoholhoudende vruchtendranken” van klasse 33, in de zin van de
Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de
inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het EUIPO en Red Bull GmbH worden verwezen in hun eigen kosten en in de kosten van Asolo Ltd.

(1)

PB C 129 van 24.4.2017.

Arrest van het Gerecht van 3 oktober 2018 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)
(Zaak T-186/17) (1)
[„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk wallapop — Ouder nationaal
beeldmerk wala w — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van
verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] —
Soortgelijke diensten”]
(2018/C 427/68)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Unipreus, SL (Lleida, Spanje) (vertegenwoordiger: C. Rivadulla Oliva, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (vertegenwoordigers: D. Bernabeu,
D. Gája en J. Crespo Carrillo, gemachtigden)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Wallapop, SL (Barcelona,
Spanje) (vertegenwoordigers: X. Fàbrega Sabaté en J. Sánchez Sánchez-Crespo, advocaten)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 18 januari 2017 (zaak R 2350/2015-5)
inzake een oppositieprocedure tussen Unipreus en Wallapop

