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Podatki o postopku pred EUIPO
Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „ST ANDREWS“ – Prijava št. 11 176 773
Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 02/10/2017 v zadevi R 93/2017-4

Tožbeni predlogi
Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:
— ugotovi, da je tožba dopustna;
— razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila zavrnjena njena pritožba za storitve iz razreda 41:
„Organiziranje in vodenje razvedrilnih konferenc, kongresov, prireditev, tekmovanj in seminarjev; Nudenje spletne
strani z informacijami v zvezi s konferencami, kongresi, prireditvami, tekmovanji in seminarji; Načrtovanje zabav;
Organizacija razstav in dogodkov za kulturne ali izobraževalne namene, Objavljanje knjig, elektronskih knjig in
dnevnikov na spletu; Poklicno usmerjanje in storitve poučevanja (svetovanje pri izobraževanju ali usposabljanju)“;
— ugodi predlogu za prijavo znamke Evropske unije št. 9 586 348 za registracijo zgoraj navedenih storitev; in
— EUIPO naloži, naj plača stroške tožeče stranke v tem postopku.

Navajani tožbeni razlog
— Odbor za pritožbe je napačno presodil razlikovalni učinek prijave znamke Evropske št. 11 176 773 v zvezi z nekaterimi
storitvami iz razreda 41.

Tožba, vložena 5. decembra 2017 – Man Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO)
(Zadeva T-792/17)
(2018/C 042/53)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina
Stranke
Tožeča stranka: Man Truck & Bus AG (München, Nemčija) (zastopnik: C. Röhl, odvetnik)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Republika Koreja)

Podatki o postopku pred EUIPO
Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe
Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Unije „MANDO“ – Prijava št. 11 276 301
Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom
Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. septembra 2017 v zadevi R 1677/2016-1

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— izpodbijano odločbo razveljavi;
— EUIPO naloži plačilo stroškov.
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Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Tožba, vložena 6. decembra 2017 – Star Television Productions/EUIPO – Marc Dorcel (STAR)
(Zadeva T-797/17)
(2018/C 042/54)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: Star Television Productions Ltd (Tortola, Britanski Deviški otoki) (zastopnik: D. Farnsworth, solicitor)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Marc Dorcel SA (Pariz, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO
Imetnik sporne znamke: tožeča stranka
Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Unije z besednim elementom „STAR“ – Prijava znamke Unije št. 1992 510
Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti
Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. septembra 2017 v zadevi R 1519/2016-2

Tožbeni predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— izpodbijano odločbo razveljavi;
— zavrne predlog za razveljavitev znamke in
— EUIPO naloži plačilo stroškov, nastalih tožeči stranki v povezavi s tem pravnim sredstvom.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 207/2009.

Tožba, vložena 8. decembra 2017 – De Masi in Varoufakis/ECB
(Zadeva T-798/17)
(2018/C 042/55)
Jezik postopka: nemščina
Stranke
Tožeči stranki: Fabio De Masi (Hamburg, Nemčija) in Yanis Varoufakis (Atene, Grčija) (zastopnik: Prof. A. Fischer-Lescano)
Tožena stranka: Evropska centralna banka

