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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2019 r. – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Przedstawienie widelca na zielonym tle)

(Sprawa T-266/19) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku 
towarowego przedstawiającego widelec na zielonym tle – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy gastivo –

 Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2017/1001)

(2020/C 36/39)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: gastivo portal GmbH (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich i N. Achilles)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: La Fourchette SAS (Paryż, Francja)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2019 r. (sprawa R 1213/2018-4), dotyczącą postępowania w 
sprawie sprzeciwu między gastivo portal a La Fourchette.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) gastivo portal GmbH pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 187 z 3.6.2019.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2019 r. – gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Przedstawienie widelca na zielonym tle)

(Sprawa T-267/19) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku 
towarowego przedstawiającego widelec na zielonym tle – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy gastivo –

 Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (UE) 2017/1001)

(2020/C 36/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: gastivo portal GmbH (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich i N. Achilles)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Ivanauskas, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: La Fourchette SAS (Paryż, Francja)
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Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2019 r. (sprawa R 1211/2018-4), dotyczącą postępowania w 
sprawie sprzeciwu między gastivo portal a La Fourchette.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) gastivo portal GmbH pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 230 z 8.7.2019.

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2019 r. – GY/EBC

(Sprawa T-746/19)

(2020/C 36/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: GY (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Champetier)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 28 stycznia 2019 r. odmawiającej przyznania skarżącemu dodatku na gospodarstwo 
domowe za 2019 r.;

—  w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności również decyzji z dnia 24 kwietnia 2019 r. i 26 sierpnia 2019 r., oddalających odpo-
wiednio wniosek skarżącego o dokonanie kontroli administracyjnej i zażalenie skarżącego;

—  obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty:

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady niedyskryminacji.

2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady praw nabytych.

3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia skuteczności (effet utile) dodatku na gospodarstwo domowe i art. 15 warunków zatrudnie-
nia w EBC.

4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady staranności.
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