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Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2019 r. — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat 
(LaTV3D)

(Sprawa T-135/19)

(2019/C 148/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Erdozain López)

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

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Stéphane Dalmat (Paryż, Francja)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego „LaTV3D” — zgłoszenie nr 15 630 833

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie R 874/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

—  obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesiony zarzut

—  Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

Sprawa T-137/19: Skarga wniesiona w d niu 28 lutego 2019 r. — Souruh/Rada

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2019 r. — Souruh/Rada

(Sprawa T-137/19)

(2019/C 148/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Souruh SA (Damaszek, Syria) (przedstawiciel: adwokat E. Ruchat)
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Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

—  w konsekwencji nakazanie Unii Europejskiej naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą w wysokości, jaką Sąd określi na 
podstawie zasady słuszności;

—  posiłkowo, nakazanie wyznaczenia eksperta w celu ustalenia całkowitego zakresu szkody poniesionej przez skarżącą;

—  obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi zarzut główny i zarzut posiłkowy, które są co do zasady identyczne jak zarzuty podnie-
sione w sprawie T-55/19, Cham Holding i Bena Properties/Rada, lub do nich podobne.

Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2019 r. — WH/EUIPO

(Sprawa T-138/19)

(2019/C 148/58)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: WH (przedstawiciel: adwokat E. Fontes Vila)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o uznanie, że nie istnieje podstawa do oddalenia skargi, i przyznanie jej z mocą wsteczną i ze wszyst-
kimi skutkami należnego jej awansu.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko decyzji strony pozwanej o nieprzyznaniu stronie skarżącej awansu w ramach postępowa-
nia w sprawie awansu za rok 2018.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jako jedyny zarzut naruszenie jej prawa do obrony.
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