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Údaje týkající se řízení před EUIPO
Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „ST ANDREWS“ – Přihláška č. 11 176 773
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 2. října 2017 ve věci R 93/2017-4

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— prohlásil žalobu za přípustnou;
— napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž bylo zamítnuto odvolání ohledně následujících služeb třídy 41 „Pořádání
a vedení zábavních konferencí, kongresů, událostí, soutěží a seminářů; klubové služby (zábava nebo vzdělávání);
poskytování internetových stránek s informacemi o konferencích, událostech, soutěžích a seminářích; plánování
slavnostních událostí; Organizování kulturních událostí a výstav pro kulturní a vzdělávací účely, vydávání knih, online
vydávání elektronických knih a časopisů; poradenství pro volbu povolání a školení (v oblasti vzdělávání nebo odborné
přípravy)“;
— povolil zápis přihlášky ochranné známky Evropské unie č. 11 176 773 pro výše uvedené služby; a
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vzniklých žalobkyni v tomto řízení.

Dovolávaný žalobní důvod
— Odvolací senát nesprávně posoudil rozlišovací způsobilost přihlášené unijní ochranné známky č. 11 176 773 ve vztahu
k určitým službám zařazeným do třídy 41.

Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Man Truck & Bus v. EUIPO – Halla Holdings (MANDO)
(Věc T-792/17)
(2018/C 042/53)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Man Truck & Bus AG (Mnichov, Němčina) (zástupce: C. Röhl, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korejská republika)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Přihlašovatel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem
Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie „MANDO“ – Přihláška č. 11 276 301
Řízení před EUIPO: Námitkové řízení
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017, ve věci R 1677/2016-1

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
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Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 6. prosince 2017 – Star Television Productions v. EUIPO – Marc Dorcel (STAR)
(Věc T-797/17)
(2018/C 042/54)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Star Television Productions Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy) (zástupce: D. Farnsworth, solicitor)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Marc Dorcel SA (Paříž, Francie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitelka sporné ochranné známky: Žalobkyně
Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „STAR“ – Ochranná známka
Evropské unie č. 1 992 510
Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 14. září 2017, ve věci R 1519/2016-2

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— zamítl žádost o zrušení; a
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní v souvislosti s touto žalobou.

Dovolávaný žalobní důvod
— Porušení čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 8. prosince 2017 – De Masi a Varoufakis v. ECB
(Věc T-798/17)
(2018/C 042/55)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobci: Fabio De Masi (Hamburk, Německo) a Yanis Varoufakis (Atény, Řecko) (zástupce: Prof. A. Fischer-Lescano)
Žalovaná: Evropská centrální banka

