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Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει μεταξύ άλλων ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της
να εποπτεύει τη δραστηριότητα της ECOCERT SA, ως αναγνωρισμένης, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, αρχής οικολογικού
ελέγχου στην Κίνα, μέσω κατάλληλων μέτρων και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει ότι η εταιρία αυτή τηρεί σε ικανοποιητικό
βαθμό τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου (2).
(1)
(2)

Κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ 2008,
L 334, σ. 25).
Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ 2007, L 189, σ. 1).

Προσφυγή της 24ης Σεπτεμβρίου 2018 — Local-e-motion κατά EUIPO — Volkswagen (WE)
(Υπόθεση T-568/18)
(2018/C 427/121)
Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Γερμανία) (εκπρόσωποι: δικηγόρος D. Sprenger)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Volkswagen AG (Wolfsburg, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Αιτούσα: Η προσφεύγουσα
Επίδικο σήμα: Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης WE με τη χρωματική ένδειξη «μαύρο, κόκκινο
και γκρι» — Υπ’ αριθ. 15 225 675 αίτηση καταχωρίσεως
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 12ης Ιουλίου 2018 στην υπόθεση
R 128/2018-4

Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, απορρίπτοντας την ανακοπή·
— 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.

