SV

C 42/38

Europeiska unionens officiella tidning

5.2.2018

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”ST ANDREWS” – Registreringsansökan nr 11 176 773
Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 2 oktober 2017 i ärende R 93/2017-4
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ta upp överklagandet till prövning,
— ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebar avslag på ansökan för följande tjänster i klass 41:
”Arrangering och genomförande av nöjeskonferenser, kongresser, evenemang, tävlingar och seminarier; klubbtjänster
(nöje eller utbildning); tillhandahållande av en webbplats med information om konferenser, kongresser, evenemang,
tävlingar och seminarier; planering av särskilda evenemang; organisering av kulturella evenemang och utställningar för
kulturella ändamål eller utbildningsändamål; publicering av böcker, e-böcker och tidsskrifter online; yrkesvägledning
och vägledningstjänster (utbildning- eller träningsrådgivning)”,
— bevilja registreringen av ansökan om EU-varumärke nr 11 176 773 för de ovan nämnda tjänsterna, och
— förplikta EUIPO att ersätta de avgifter och kostnader som uppkommit för klaganden i samband med förevarande
förfarande.
Grund
— Överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av särskiljningsförmågan vid bedömningen av ansökan om EUvarumärke nr 11 176 773 i förhållande till vissa tjänster i klass 41.

Överklagande ingett den 5 december 2017 – Man Truck & Bus mot EUIPO – Halla Holdings
(MANDO)
(Mål T-729/17)
(2018/C 042/53)
Överklagandet är avfattat på: tyska
Parter
Klagande: Man Truck & Bus AG (München, Tyskland) (ombud: advokat C. Röhl)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Republiken Korea)
Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Sökande av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärket MANDO – Registreringsansökan nr 11 276 301
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 september 2017 i ärende R 1677/
2016-1
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
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Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

Överklagande ingett den 6 december 2017 – Star Television Productions mot EUIPO – Marc Dorcel
(STAR)
(Mål T-797/17)
(2018/C 042/54)
Överklagandet är avfattat på: engelska
Parter
Klagande: Star Television Productions Ltd (Tortola, Brittiska Jungfruöarna) (ombud: D. Farnsworth, Solicitor)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Marc Dorcel SA (Paris, Frankrike)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden
Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”STAR” – EU-varumärke nr 1 992 510
Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 14 september 2017 i ärende R 1519/
2016-2

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,
— avslå ansökan om upphävande, och
— förplikta EUIPO att ersätta de kostnader som uppkommit för klaganden i samband med detta överklagande.

Grund
— Åsidosättande av artikel 58.1 a i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 8 december 2017 – De Masi och Varoufakis mot ECB
(Mål T-798/17)
(2018/C 042/55)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Fabio De Masi (Hamburg, Tyskland) och Yanis Varoufakis (Aten, Grekland) (ombud: Prof. A. Fischer-Lescano)
Svarande: Europeiska centralbanken

