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In dit verband wordt aangevoerd dat de motivering van de Commissie de feiten onjuist voorstelt, aangezien niet blijkt dat de
drie betrokken talen de meest gebruikte talen zijn voor de vertaling van documenten binnen de instellingen. Voorts is de
motivering onevenredig met de beperking van het grondrecht om niet op basis van taal te worden gediscrimineerd. In ieder
geval zijn er minder restrictieve manieren om snelle communicatie binnen de instellingen te waarborgen.

Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Informatieschermen voor
voertuigen)
(Zaak T-74/18)
(2018/C 112/59)
Taal van het verzoekschrift: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Visi/one GmbH (Remscheid, Duitsland) (vertegenwoordigers: H. Bourree en M. Bartz, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: EasyFix GmbH (Wenen, Oostenrijk)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken model: verzoekende partij
Betrokken model: gemeenschapsmodel nr. 1391114-0001
Bestreden beslissing: beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 4 december 2017 in zaak R 1424/2016-3
Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in de kosten van de procedure, met inbegrip
van de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
Aangevoerde middelen
— schending van artikel 62, tweede volzin, van verordening nr. 6/2002;
— schending van artikel 62, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002;
— schending van artikel 25, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002.

Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE
PRIM 1949)
(Zaak T-75/18)
(2018/C 112/60)
Taal van het verzoekschrift: Tsjechisch
Partijen
Verzoekende partij: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Tsjechië) (vertegenwoordiger: M. Kyjovský, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Tsjechië)

NL

C 112/48

Publicatieblad van de Europese Unie

26.3.2018

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniebeeldmerk met de woordelementen „MANUFACTURE PRIM 1949” — Uniemerk nr. 3 531 662
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 5 december 2017 in zaak R 556/2017-4
Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.
Aangevoerde middelen
— schending van de artikelen 18 en 58 van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 10, leden 3 en volgende, en artikel 19, lid 1, van verordening 2017/1430.

Beroep ingesteld op 9 februari 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre et Compagnie (FERMIN)
(Zaak T-78/18)
(2018/C 112/61)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Italië) (vertegenwoordiger: B. Brandreth, barrister, en G. Hussey, solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Lesaffre et Compagnie (Parijs, Frankrijk)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Betrokken merk: Uniewoordmerk „FERMIN” — inschrijvingsaanvraag nr. 10 999 613
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 4 december 2017 in de gevoegde zaken
R 2027/2016-4 en R 2254/2016-4
Conclusies
— gedeeltelijke 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. 2017/1001.

