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Жалбоподателят твърди, че като е приел, че член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 предполага или изисква
съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите поради наличието на сходство или идентичност
на разглежданите стоки и услуги, Общият съд е изтълкувал неправилно решение Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli и е
приложил неправилно член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Следователно той е допуснал грешка при
прилагане на правото.
(1)

Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ 2009, L 78, стр. 1).

Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Обединеното
кралство), постъпило на 14 февруари 2018 г. — Sandoz Ltd, Hexal AG/G.D. Seale LLC, Janssen
Sciences Ireland
(Дело C-114/18)
(2018/C 152/20)
Език на производството: английски
Запитваща юрисдикция
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство
Жалбоподатели: Sandoz Ltd, Hexal AG
Ответници: G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

Преюдициални въпроси
Когато единствената активна съставка, която е предмет на сертификата за допълнителна закрила, издаден съгласно
[Регламента СДЗ] (1), е елемент от клас съединения, които попадат в определението Маркуш в патентна претенция и които
формират същинската техническа изобретателска стъпка на патента, достатъчно ли е за целите на член 3, буква а) от
Регламента СДЗ след проверка на структурата на съединението то да бъде незабавно разпознато като попадащо в този клас
(поради което би било защитено от патента по силата на националното патентно право), или специфичните заместители,
необходими за образуване на активната съставка, трябва да са сред онези, които специалист в областта би могъл да изведе
при прочита на патентните претенции въз основа на общите си познания?
(1)

Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна
закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 2009 г., стр. 1).

Преюдициално запитване от Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de
Guingamp (Франция), постъпило на 12 февруари 2018 г. — Procureur de la République/Tugdual
Carluer и др.
(Дело C-115/18)
(2018/C 152/21)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc — Chambre détachée de Guingamp

Страни в главното производство
Обвинител: Procureur de la République

