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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25.3.2019

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Προς στήριξη της αγωγής της, η ενάγουσα προβάλλει έναν και μόνο λόγο που στηρίζεται σε φερόμενη παράβαση της συμβάσεως
από το εναγόμενο το οποίο, κατά την ενάγουσα, δεν παρέσχε καμία διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με το σχέδιό του προς την
αρμόδια για τη χρηματοδότηση εθνική αρχή και δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κατά τρόπον ώστε η καταγγελία της
συμβάσεως να είναι δικαιολογημένη όσον αφορά την ενάγουσα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου II.20.1 του
παραρτήματος II της Συμφωνίας επιχορηγήσεως.

Προσφυγή της 5ης Φεβρουαρίου 2019 — Sixsigma Networks Mexico κατά EUIPO — Dokkio
(DOKKIO)
(Υπόθεση T-67/19)
(2019/C 112/56)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό) (εκπρόσωπος: C. Casas Feu, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Dokkio, Inc. (San Mateo, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Επίδικο σήμα: Αίτηση επέκτασης της προστασίας της διεθνούς καταχώρισης του λεκτικού σήματος DOKKIO στην Ευρωπαϊκή
Ένωση — Υπ’ αριθ. 1 308 971 αίτηση επέκτασης της προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 21ης Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση
R 1187/2018-2

Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος της που απορρίπτει την ανακοπή B 2800087·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Sixsigma Networks Mexico, SA de CV·
— να καταδικάσει τη Dokkio, Inc. στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Sixsigma Networks Mexico, SA de CV.

Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.

