
Postanowienie Sądu z dnia 5 lutego 2020 r. – Apple/EUIPO (Pióra cyfrowe)

(Sprawa T-212/19) (1)

[Wzór wspólnotowy – Podział zgłoszenia do rejestracji w celu usunięcia nieprawidłowości, która 
spowodowała odmowę rejestracji – Umorzenie postępowania]

(2020/C 114/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci H. Hartwig i A. von 
Mühlendahl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: S. Hanne i D. Botis, pełnomocnicy).

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 7 stycznia 2019 r. (sprawa R 2533/2017-3), dotyczącą 
zgłoszenia do rejestracji wzoru wspólnotowego przedstawiającego pióro cyfrowe.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi podlega zostaje umorzone.

2) Apple Inc. pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 182 z 27.5.2019.

Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2020 r. – Fleximed/EUIPO – docPrice (Fleximed)

(Sprawa T-214/19) (1)

[Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny 
unijny znak towarowy Fleximed – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy mediFLEX – Względna 

podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 
rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

(2020/C 114/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fleximed AG (Triesen, Liechtenstein) (przedstawiciel: adwokat M. Gail)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: W. Schramek i A. Söder, 
pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: docPrice GmbH (Koblencja, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 lutego 2019 r. (sprawa R 1121/2018-4), dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między docPrice a Fleximed.
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