
Skarga wniesiona w dniu 20 września 2017 r. –Ferri/BCE

(Sprawa T-641/17)

(2017/C 382/70)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Claudio Ferri (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: A. Campagnola, avvocato)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie niewykonania zadań z zakresu nadzoru zainicjowanego pismem z dnia 
24 marca 2017 r., w odniesieniu do którego w następstwie wymiany korespondencji właściwe służby EBC uznały, że nie 
zachodzi potrzeba podjęcia stosownych działań, gdyż sprawa ta należy do zadań z zakresu samokontroli oraz nadzoru na 
podstawie zastosowania kryteriów kontroli funkcjonowania włoskich banków.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi, że Europejski Bank Centralny nie wykonał należących do niego zadań z zakresu 
nadzoru w odniesieniu do następujących kwestii:

— niewydanie we właściwym czasie przepisów wykonawczych do dekretu ustawodawczego nr 72 z 2015 r. i w konsekwencji 
stosowanie dekretu ustawodawczego z 1993 r., który miał być nadal stosowany w odniesieniu do innej działalności ze 
względu na niewydanie przez Banca d’Italia przepisów wykonawczych;

— brak wezwania Banca d’Italia do rozpoczęcia w systemie krajowym dostosowania przepisów regulujących postępowania 
sporne dotyczące stosowania sankcji;

— brak nadzoru nad zgodnością kryteriów oceny sprawności systemu bankowego, które w oczywisty sposób są obecnie 
sformułowane w odniesieniu do bardzo złożonych i wysoce rozbudowanych instytucji bankowych, bez oznak 
elastyczności i rzeczywistej adekwatności;

— nieprawidłowość kryteriów oceny adekwatności działalności Banca di Credito Cooperativo di Frascati, zważywszy, że 
owe kryteria w sposób oczywisty zostały pomyślane i zwymiarowane tak, aby zapewniać ocenę adekwatności 
złożonego i wysoce rozbudowanego systemu bankowego.

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken 
Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

(Sprawa T-652/17)

(2017/C 382/71)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eddy’s Snack Company GmbH (Lügde, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Decker)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Szwajcaria)

13.11.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 382/57



Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „Eddy’s Snackcompany” – zgłoszenie nr 14 363 931

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie R 1999/2016-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— ostateczne oddalenie sprzeciwu Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG wobec rejestracji znaku towarowego 
nr 14363931 „Eddy’s Snackcompany” zgłoszonego przez Eddy’s Snack Company GmbH;

— nakazanie EUIPO dopuszczenia do rejestracji znaku towarowego nr 14363931 „Eddy’s Snackcompany” dla wszystkich 
wskazanych towarów;

— nakazanie EUIPO dopuszczenia do rejestracji znaku towarowego nr 14363931 „Eddy’s Snackcompany” przynajmniej 
dla wskazanych towarów z klas 29, 31 i 32;

— obciążenie EUIPO i Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG łącznie lub oddzielnie kosztami, opłatami i honorariami 
zapłaconymi przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem oraz w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i w postępowaniu 
odwoławczym przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

— Naruszenie art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2017 r. – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico)

(Sprawa T-668/17)

(2017/C 382/72)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci T. Krüger I D. Deckers)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Eico A/S (Brønderslev, Dania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 13 706 726
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