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Συναφώς, προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι η καθής εσφαλμένως εκτιμά ότι το αντικείμενο της αίτησης, δηλαδή το περιέχον
χρωστική ύλη εκχύλισμα με βάση τα αποξηραμένα άνθη του φυτού κλιτόρια τερνατέα (clitoria ternatea), δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού 2015/2283 και αποτελεί πρόσθετο τροφίμων κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο
α', του κανονισμού 1333/2008.
(1)

(2)

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα,
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της
Επιτροπής (ΕΕ 2015, L 327, σ. 1).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2469 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών
απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ 2017, L 351, σ. 64).

Προσφυγή της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 — LG Electronics κατά EUIPO — Beko (BECON)
(Υπόθεση T-557/18)
(2018/C 399/70)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: LG Electronics, Inc. (Σεούλ, Νότια Κορέα) (εκπρόσωπος: M. Graf, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Beko plc (Watford, Ηνωμένο Βασίλειο)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου
Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης BECON — Υπ’ αριθ. 13 142 336 αίτηση
καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 11ης Ιουλίου 2018 στην υπόθεση
R 41/2018-5
Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της αποφάσεως του
τμήματος ανακοπών·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.
Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

Προσφυγή της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 — Atos Medical κατά EUIPO — Andreas Fahl MedizintechnikVertrieb (Φαρμακευτικά έμπλαστρα)
(Υπόθεση T-559/18)
(2018/C 399/71)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Γερμανία) (εκπρόσωπος: K. Middelhoff, δικηγόρος)
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Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Κολωνία, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Δικαιούχος του επίδικου σχεδίου ή υποδείγματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σχέδιο ή υπόδειγμα: Υπ’ αριθ. 1339246-0009 κοινοτικό υπόδειγμα
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τρίτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 29ης Ιουνίου 2018 στην υπόθεση
R 2215/2016-3

Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα,
Σε περίπτωση που η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών παρέμβει στη διαδικασία, η προσφεύγουσα ζητεί επίσης:
— να φέρει η παρεμβαίνουσα τα δικαστικά έξοδά της.

Προβαλλόμενοι λόγοι
— Παράβαση του άρθρου 4, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου·
— Παράβαση των άρθρων 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου·
— Παράβαση του άρθρου 25, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου.

Προσφυγή της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 — Atos Medical κατά EUIPO — Andreas Fahl MedizintechnikVertrieb (Φαρμακευτικά έμπλαστρα)
(Υπόθεση T-560/18)
(2018/C 399/72)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Γερμανία) (εκπρόσωπος: K. Middelhoff, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Κολωνία, Γερμανία)

