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Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Van Lieshout textiel Agenturen BV (Berkel-Enschot, Κάτω Χώρες)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναπαράσταση τεσσάρων διασταυρούμενων γραμμών) — Υπ’
αριθ. 11 952 678 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 27ης Ιουνίου 2017 στην υπόθεση
R 2129/2016-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.
Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση του άρθρου 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009·
— Παράβαση της υποχρεώσεως του τμήματος προσφυγών να ερευνήσει τη νομιμότητα της πρωτόδικης αποφάσεως·
— Παράβαση του άρθρου 75 του κανονισμού 207/2009·
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009·
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009.

Προσφυγή της 22ας Αυγούστου 2017 — Boshab κ.λπ. κατά Συμβουλίου
(Υπόθεση T-582/17)
(2017/C 374/62)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγοντες: Évariste Boshab (Κινσάσα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) και 7 λοιποί προσφεύγοντες (εκπρόσωποι:
P. Chansay-Wilmotte, A. Kalambay Ndaya και P. Okito Omole, δικηγόροι)
Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αιτήματα
Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει τα επίμαχα περιοριστικά μέτρα, ήτοι,
— τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/904 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, ο οποίος αφορά την εφαρμογή του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 1183/2005 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά
προσώπων, τα οποία κατά το Συμβούλιο, παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων έναντι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·
— την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/905 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, με θέμα την εφαρμογή της
απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό·
— να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.
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Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Με τον μοναδικό, κατ’ ουσίαν, λόγο ακυρώσεως που προβάλλουν με την προσφυγή τους, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι
προσβαλλόμενες πράξεις έχουν αόριστη αιτιολογία και ενέχουν πρόδηλα σφάλματα εκτιμήσεως. Κατά τους προσφεύγοντες, τα
περιοριστικά μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο εις βάρος τους, δεν έχουν κανένα πραγματικό ή νομικό έρεισμα. Εξάλλου, το
Συμβούλιο υπέπεσε σε πλείονες παρατυπίες κάθε μία από τις οποίες δικαιολογεί αφ’ εαυτής την ακύρωση των προσβαλλομένων
πράξεων.

Προσφυγή της 24ης Αυγούστου 2017 — Primart κατά EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek
Łukasiewicz)
(Υπόθεση T-584/17)
(2017/C 374/63)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Πολωνία) (εκπρόσωπος:
J. Skołuda, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Bolton Cile España, SA (Μαδρίτη, Ισπανία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η προσφεύγουσα
Επίδικο σήμα: Λεκτικό εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κόκκινο, άσπρο και σκούρο μπλε χρώμα, που περιέχει τα
λεκτικά στοιχεία «Primart Marek Łukasiewicz» — Υπ’ αριθ. 13 682 299 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 22ας Ιουνίου 2017 στην υπόθεση
R 1933/2016-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO και τους τυχόν παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενώπιον του
τμήματος προσφυγών.
Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.

Προσφυγή-αγωγή της 2ας Αυγούστου 2017 — Serra Noguera κ.λπ. κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης
(SRB)
(Υπόθεση T-592/17)
(2017/C 374/64)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Juan Carlos Serra Noguera (Sant Jordi de ses Salines, Ισπανία) και 56 άλλοι προσφεύγοντες
(εκπρόσωπος: R. García-Bragado Acín, δικηγόρος)

