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Υποστηρίζει συναφώς ότι η αιτιολογία της Επιτροπής παραμορφώνει τα πραγματικά περιστατικά διότι δεν προκύπτει ότι οι τρεις
επίμαχες γλώσσες είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες για τη μετάφραση των εγγράφων εντός των οργάνων, είναι δε δυσανάλογη
προς τον περιορισμό ενός θεμελιώδους δικαιώματος όπως της απαγορεύσεως των γλωσσικών διακρίσεων. Εν πάση περιπτώσει,
υπάρχουν συστήματα λιγότερο περιοριστικά για τη διασφάλιση της ταχείας μεταφράσεως εντός των οργάνων.

Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2018 — Visi/one κατά EUIPO — EasyFix (Πινακίδες πληροφορήσεως
για οχήματα)
(Υπόθεση T-74/18)
(2018/C 112/59)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Visi/one GmbH (Remscheid, Γερμανία) (εκπρόσωποι: H. Bourree και M. Bartz, δικηγόροι)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: EasyFix GmbH (Βιέννη, Αυστρία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Δικαιούχος του επίδικου σχεδίου ή υποδείγματος: Η προσφεύγουσα
Επίδικο σχέδιο ή υπόδειγμα: Υπ’ αριθ. 1391114-0001 κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τρίτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 4ης Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση
R 1424/2016-3
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του
τμήματος προσφυγών.
Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση του άρθρου 62, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 6/2002·
— Παράβαση του άρθρου 62, πρώτη περίοδος, του κανονισμού 6/2002·
— Παράβαση του άρθρου 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 6/2002.

Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2018 — MPM-Quality κατά EUIPO — Elton Hodinářská
(MANUFACTURE PRIM 1949)
(Υπόθεση T-75/18)
(2018/C 112/60)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η τσεχική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: MPM-Quality v.o.s (Frýdek-Místek, Τσεχική Δημοκρατία) (εκπρόσωπος: M. Kyjovský, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Τσεχική Δημοκρατία)

EL

C 112/48

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.3.2018

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «MANUFACTURE PRIM 1949» — Υπ’
αριθ. 3 531 662 σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 5ης Δεκεμβρίου 2017 στην υπόθεση
R 556/2017-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.
Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση των άρθρων 18 και 58 του κανονισμού 1001/2017·
— Παράβαση του άρθρου 10, παράγραφος 3, επ. και του άρθρου 19, παράγραφος 1, του κανονισμού 1430/2017.

Προσφυγή της 9ης Φεβρουαρίου 2018 — AB Mauri Italy κατά EUIPO — Lesaffre et Compagnie
(FERMIN)
(Υπόθεση T-78/18)
(2018/C 112/61)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Ιταλία) (εκπρόσωποι: B. Brandreth, Barrister, και G. Hussey, Solicitor)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Lesaffre et Compagnie (Παρίσι, Γαλλία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης FERMIN — Υπ’ αριθ. 10 999 613 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 4ης Δεκεμβρίου 2017 στις
συνεκδικασθείσες υποθέσεις R 2027/2016-4 και R 2254/2016-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.
Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001.

