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2) Има ли за възможността за налагане на принудителна мярка задържане значение дали и правото на решаващата държава
предвижда възможността за налагане на тази мярка?
(1)
(2)

Рамково решение на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация
(ОВ L 328, 2006 г., стр. 59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 9, стр. 44).
NL:HR:2011:BP9449

Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. от FTI Touristik GmbH срещу решението на Общия съд
(осми състав), постановено на 30 ноември 2017 г. по дело T-475/16 — FTI Touristik GmbH/EUIPO
(Дело C-99/18 P)
(2018/C 182/07)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: FTI Touristik GmbH (представител: A. Parr, Rechtsanwältin)
Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят моли Съда:
— да отмени решение на осми състав на Общия съд от 30 ноември 2017 г. (дело T-475/16),
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Жалбоподателят изтъква, че решението на Общия съд е основано на нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент
№ 207/2009 (1). Решението било ненадлежно мотивирано. Не били взети в предвид всички фактически обстоятелства, чиято
взаимовръзка била необходима за преценката на опасността от объркване. Това представлявало грешка при прилагането на
правото.
(1)

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен
и заменен с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на
Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1.)

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 19 февруари
2018 г. — flightright GmbH/Eurowings GmbH
(Дело C-130/18)
(2018/C 182/08)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство
Жалбоподател: flightright GmbH
Ответник: Eurowings GmbH

