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Överklagande ingett den 4 juli 2017 – Eduard Meier mot EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)
(Mål T-418/17)
(2017/C 277/79)
Överklagandet är avfattat på engelska
Parter
Klagande: Eduard Meier GmbH (München, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Schicker och M. Knitter)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italien)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Klaganden
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”Safari Club” – Registreringsansökan nr 13 186 036
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av den fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 2 maj 2017 i ärende R 1158/2016-4
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Överklagande ingett den 4 juli 2017 – Mendes mot EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)
(Mål T-419/17)
(2017/C 277/80)
Överklagandet är avfattat på italienska
Parter
Klagande: Mendes SA (Lugano, Schweiz) (ombud: G. Carpineti)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Actial Farmaceutica Srl (Rom, Italien)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”VSL#3”– EU-varumärke nr 1 437 789
Förfarande vid EUIPO: Upphävandeförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 3 maj 2017 i ärende R 1306/2016-2
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Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet från EUIPO med stöd av artikel 51.1 b i förordning nr 207/2009,
— i andra hand ogiltigförklara det överklagade beslutet från EUIPO med stöd av artikel 51.1 c i förordning nr 207/2009
— under alla omständigheter förplikta EUIPO att ersätta klaganden för samtliga rättegångskostnader eller åtminstone
förodna om full kompensation härför.

Grund som åberopats
— Åsidosättande av artikel 51.1 b och c i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 10 juli 2017 – Portigon mot SRB
(Mål T-420/17)
(2017/C 277/81)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Portigon AG (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaterna D. Bliesener och V. Jungkind)
Svarande: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattades av gemensamma resolutionsnämnden den 11 april 2017 om beräkning av
förhandsbidraget till gemensamma resolutionsfonden för år 2017 (nummer SRB/ES/SRF/2017/05) i de delar som avser
sökanden, och
— förplikta gemensamma resolutionsnämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.
1. Första grunden: avser ett åsidosättande av artikel 70.2 första, andra och tredje styckena i förordning (EU) nr 806/
2014 (1), jämförd med artikel 8.1 b i genomförandeförordning (EU) nr 2015/81 (2), jämförd med artikel 103.7 i direktiv
2014/59/EU (3).
— Svaranden har felaktigt ålagt sökanden att inbetala bidrag till fonden, trots att det i förordning (EU) nr 806/2014 och
i direktiv 2014/59/EU inte föreskrivs någon skyldighet att inbetala bidrag för kreditinstitut under avveckling.
Artikel 114 FEUF innehåller ett förbud mot att ta ut bidrag från sådana institut som sökanden, som avvecklar det
som återstår av deras verksamhet. Förutsättningarna för att vidta åtgärder med stöd av artikel 114.1 FEUF är inte
uppfyllda avseende sökanden. Uttaget av bidrag strider även mot artikel 114.2 FEUF.
— Svaranden har felaktigt ålagt sökanden att betala in bidrag till fonden trots att institutet inte är riskutsatt så det är
under avveckling enligt förordning (EU) nr 806/2014 och det inte har någon betydelse för stabiliteten i det finansiella
systemet. Detta strider mot artikel 107.7 d och g i direktiv 2014/59/EU.
— Svaranden har inte startat någon ny verksamhet sedan år 2012 och är på grund av ett beslut av Europeiska
kommissionen avseende olovligt statligt stöd under avveckling. Största delen av sökandens resterande tillgångar
förvaltar institutet på uppdrag av en annan rättslig enhet som har tagit över den affärsmässiga risken för denna
verksamhet.

