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Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „ST ANDREWS“ – prihláška č. 11 176 773.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. októbra 2017 vo veci R 93/2017-4.

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— vyhlásil žalobu za prípustnú,
— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa ním zamietlo odvolanie s ohľadom na tieto služby zaradené do
triedy 41: „Organizovanie a usporiadanie zábavných konferencií, kongresov, podujatí, súťaží a seminárov;
Výchovnozábavné klubové služby; Poskytovanie webových stránok s informáciami o konferenciách, kongresoch,
podujatiach, súťažiach a seminároch; Plánovanie a organizovanie večierkov; Organizovanie kultúrnych podujatí a výstav
na kultúrne alebo vzdelávacie účely; On-line vydávanie kníh a elektronických kníh a žurnálov; Odborné poradenské
a inštruktážne služby (vzdelávanie alebo výcvik)“,
— povolil zápis prihlášky ochrannej známky Európskej únie č. 11 176 773 s ohľadom na uvedené služby,
— uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré žalobkyňa vynaložila v rámci tohto konania.

Uvádzaný žalobný dôvod
— Odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky Európskej únie
č. 11 176 773 s ohľadom na niektoré služby zaradené do triedy 41.

Žaloba podaná 5. decembra 2017 – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO)
(Vec T-792/17)
(2018/C 042/53)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Man Truck & Bus AG (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: C. Röhl, Rechtsanwalt)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Kórejská republika)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.
Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie „MANDO“ – prihláška č. 11 276 301.
Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2017 vo veci R 1677/2016-1.

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie,
— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
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Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Žaloba podaná 6. decembra 2017 – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR)
(Vec T-797/17)
(2018/C 042/54)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Star Television Productions Ltd (Tortola, Britské Panenské ostrovy) (v zastúpení: D. Farnsworth, solicitor)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Marc Dorcel SA (Paríž, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.
Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „STAR“ – ochranná
známka Európskej únie č. 1 992 510.
Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2017 vo veci R 1519/2016-2.

Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie,
— zamietol návrh na zrušenie, a
— uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni v súvislosti s touto žalobou.

Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

Žaloba podaná 8. decembra 2017 – De Masi und Varoufakis/ECB
(Vec T-798/17)
(2018/C 042/55)
Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobcovia: Fabio De Masi (Hamburg, Nemecko) a Yanis Varoufakis (Atény, Grécko) (v zastúpení: Prof. A. Fischer-Lescano)
Žalovaná: Európska centrálna banka

