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Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ST ANDREWS» — Υπ’ αριθ. 11 176 773 αίτηση καταχωρίσεως
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 2ας Οκτωβρίου 2017 στην υπόθεση
R 93/2017-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να κρίνει παραδεκτή την παρούσα προσφυγή·
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση καθόσον απορρίπτει την προσφυγή για τις ακόλουθες υπηρεσίες της κλάσεως 41:
«Οργάνωση και διεξαγωγή ψυχαγωγικών διασκέψεων, συνεδρίων, δραστηριοτήτων, αγώνων και σεμιναρίων· Υπηρεσίες λεσχών
(ψυχαγωγίας ή εκπαίδευσης)· Παροχή δικτυακού τόπου ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις διασκέψεις, τα συνέδρια, τους
αγώνες και τα σεμινάρια· σχεδιασμός ειδικών εκδηλώσεων· Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για
πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, έκδοση βιβλίων, ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών στο διαδίκτυο· Υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης (παροχή συμβουλών εκπαίδευσης, κατάρτισης)»,
— να δεχθεί την αίτηση καταχωρίσεως υπ’ αριθ. 11 176 773 για τις ανωτέρω υπηρεσίες, και
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο προσφεύγων για την παρούσα διαδικασία.
Προβαλλόμενος λόγος
— Το τμήμα προσφυγών εκτίμησε εσφαλμένα τον διακριτικό χαρακτήρα της αιτήσεως καταχωρίσεως υπ’ αριθ. 11 176 773 σε
σχέση με ορισμένες υπηρεσίες της κλάσεως 41.

Προσφυγή της 5ης Δεκεμβρίου 2017 — Man Truck & Bus κατά EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Υπόθεση T-792/17)
(2018/C 042/53)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Man Truck & Bus AG (Μόναχο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: C. Röhl, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Δημοκρατία της Κορέας)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «MANDO» — Υπ’ αριθ. 11 276 301 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση
R 1677/2016-1
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.
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Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.

Προσφυγή της 6ης Δεκεμβρίου 2017 — Star Television Productions κατά EUIPO — Marc Dorcel
(STAR)
(Υπόθεση T-797/17)
(2018/C 042/54)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Star Television Productions Ltd (Τορτόλα, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι) (εκπρόσωπος: D. Farnsworth, Solicitor)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Marc Dorcel SA (Παρίσι, Γαλλία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα
Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «STAR» — Υπ’ αριθ. 1 992 510 σήμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση
R 1519/2016-2
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση,
— να απορρίψει την αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας και
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα τα οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα σε σχέση με την παρούσα προσφυγή.
Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 58, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 207/2009.

Προσφυγή της 8ης Δεκεμβρίου 2017 — De Masi και Βαρουφάκης κατά ΕΚΤ
(Υπόθεση T-798/17)
(2018/C 042/55)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγοντες: Fabio De Masi (Αμβούργο, Γερμανία) και Γιάνης Βαρουφάκης (Αθήνα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: Prof. A. FischerLescano)
Καθής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

