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Beroep ingesteld op 4 juli 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)
(Zaak T-418/17)
(2017/C 277/79)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Eduard Meier GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Schicker en M. Knitter, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk „Safari Club” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 186 036
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 2 mei 2017 in zaak R 1158/2016-4

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 4 juli 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)
(Zaak T-419/17)
(2017/C 277/80)
Taal van het verzoekschrift: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Mendes SA (Lugano, Zwitserland) (vertegenwoordiger: G. Carpineti, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Actial Farmaceutica Srl (Rome, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniewoordmerk „VSL#3” — Uniemerk nr. 1 437 789
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 3 maart 2017 in zaak R 1306/2016-2
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Conclusies
— primair, de bestreden beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO krachtens artikel 51, lid 1, onder b), van
verordening nr. 207/2009 vernietigen;
— subsidiair, de bestreden beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO krachtens artikel 51, lid 1, onder c), van
verordening nr. 207/2009 vernietigen;
— in elk geval, volledige terugbetaling van verzoeksters kosten betreffende de procedure, of minstens de volledige verdeling
van de kosten gelasten.

Aangevoerd middel
— schending van artikel 51, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 10 juli 2017 — Portigon/GAR
(Zaak T-420/17)
(2017/C 277/81)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Portigon AG (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: D. Bliesener en V. Jungkind, Rechtsanwälte)
Verwerende partij: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)

Conclusies
— verweerders besluit van 11 april 2017 betreffende de berekening van de vooraf te betalen bijdrage aan het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds voor 2017 (referentienummer: SRB/ES/SRF/2017/05) nietig verklaren voor zover
het verzoekster betreft;
— verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster zeven middelen aan.
1. Eerste middel: verweerder heeft artikel 70, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van verordening (EU) nr. 806/2014 (1),
junctis artikel 8, lid 1, onder b), van uitvoeringsverordening (EU) 2015/81 (2), juncto artikel 103, lid 7, van richtlijn
2014/59/EU (3) geschonden.
— Verweerder heeft verzoekster ten onrechte onderworpen aan de verplichting tot bijdrage aan het Fonds, aangezien
verordening (EU) nr. 806/2014 en richtlijn 2014/59/EU niet voorzien in een bijdrageplicht voor instellingen die in
afwikkeling zijn. Artikel 114 VWEU verzet zich ertegen dat bijdragen worden geheven van instellingen die hun
bedrijfsactiviteiten afwikkelen, zoals verzoekster. De voorwaarden voor de vaststelling van maatregelen krachtens
artikel 114, lid 1, VWEU zijn met betrekking tot verzoekster niet vervuld. Ook artikel 114, lid 2, VWEU verzet zich
tegen de heffing van de bijdrage.
— Verweerder heeft verzoekster ten onrechte onderworpen aan de verplichting tot bijdrage aan het Fonds, aangezien de
instelling niet blootstaat aan risico’s, de afwikkeling ervan krachtens verordening (EU) nr. 806/2014 uitgesloten is en
de instelling niet van belang is voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De onderwerping van verzoekster aan de
bijdrageplicht is in strijd met artikel 103, lid 7, onder a), d), en g), van richtlijn 2014/59/EU.
— Verzoekster sluit sinds begin 2012 geen nieuwe transacties meer af en wordt op grond van een steunbesluit van de
Europese Commissie afgewikkeld. Het merendeel van de resterende verbintenissen houdt zij als trustee voor een
andere juridische entiteit, die de risico’s en de voordelen van dit bedrijf heeft overgenomen.

