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Προσφυγή της 17ης Μαΐου 2018 — Buck κατά EUIPO — Unger Holding (BUCK)
(Υπόθεση T-311/18)
(2018/C 240/65)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o. (Βελιγράδι, Σερβία) (εκπρόσωπος: I. Lázaro Betancor,
δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Unger Holding GmbH (Herne, Γερμανία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η προσφεύγουσα
Επίδικο σήμα: Διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εικονιστικού σήματος BUCK λευκού και ερυθρού χρώματος —
Υπ’ αριθ. 1 218 386 διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 7ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση
R 1024/2017-4
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.
Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση του άρθρου 47, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001·
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001.

Προσφυγή της 14ης Μαΐου 2018 — Dentsply De Trey κατά EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Υπόθεση T-312/18)
(2018/C 240/66)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Γερμανία) (εκπρόσωπος: S. Clark, Solicitor)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: IDS SpA (Savona, Ιταλία)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
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Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης AQUAPRINT — Υπ’ αριθ. 12 272 407 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 26ης Φεβρουαρίου 2018 στην υπόθεση
R 1438/2017-2

Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση με εξαίρεση τις διαπιστώσεις του τμήματος προσφυγών ότι τα προϊόντα είναι
πανομοιότυπα/παρόμοια και ότι το ενδιαφερόμενο κοινό είναι εξειδικευμένο στον οδοντιατρικό τομέα·
— να διατάξει, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, το EUIPO και ενδεχομένως την
παρεμβαίνουσα να καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Dentsply στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας·
— να μεταρρυθμίσει την απόφαση σε σχέση επίσης με τον καταλογισμό των δικαστικών εξόδων και να διατάξει, σύμφωνα με το
άρθρο 134, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, το EUIPO να καταδικάσει την ηττηθείσα
παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα των διαδικασιών ενώπιον του τμήματος προσφυγών και του τμήματος ανακοπών.

Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 2017/1001·
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 4, του κανονισμού 2017/1001.

Προσφυγή-αγωγή της 15ης Μαΐου 2018 — Hashem και Assi κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)
(Υπόθεση T-314/18)
(2018/C 240/67)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Διάδικοι
Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Hashem Asad Mohammad Hashem (Αμμάν, Ιορδανία), Souhair H. B. Assi (Αμμάν) (εκπρόσωποι:
R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías και A. Lois Perreau de Pinninck, δικηγόροι)
Καθού-εναγόμενο: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Αιτήματα
Οι προσφεύγοντες-ενάγοντες (στο εξής: προσφεύγοντες) ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:
— να διαπιστώσει ότι το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης υπέχει εξωσυμβατική ευθύνη και να το υποχρεώσει να ανορθώσει τη ζημία
την οποία υπέστησαν οι προσφεύγοντες λόγω του συνόλου των πράξεων και των παραλείψεών του εξαιτίας των οποίων αυτοί
απώλεσαν πλήρως την επένδυσή τους σε μειωμένης εξασφαλίσεως ομόλογα της BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.·
— να υποχρεώσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να καταβάλει στους προσφεύγοντες ως αποζημίωση για τη ζημία την οποία
υπέστησαν: το ποσό των επενδύσεών τους σε μετοχές της Banco Popular, ύψους 5 571 434,73, άλλως, επικουρικώς, το ποσό
των 2 341 142,51 ευρώ·

