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Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 20 ноември 2017 г. по преписка R 1004/2017-4

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да отхвърли възражение № B 2 644 816, подадено от McKesson Europe AG (по-рано Celesion AG) срещу посочващата
Европейския съюз международна регистрация на словната марка „Celeson“, заявена от жалбоподателя,
— да осъди EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на жалбоподателя по производството
пред Общия съд,
— да осъди EUIPO и McKesson Europe AG (по-рано Celesion AG) да заплатят съответно по една втора от разноските,
направени от жалбоподателя в производството пред апелативния състав на EUIPO.

Изложено основание
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

Жалба, подадена на 23 януари 2018 г. — Stirlinx Arkadiusz Kamusiński/EUIPO — Heinrich Bauer
Verlag (Brave Paper)
(Дело T-37/18)
(2018/C 104/62)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Stirlinx Arkadiusz Kamusiński (Варшава, Полша) (представител: M. Pruszczyk, lawyer)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Heinrich Bauer Verlag KG (Хамбург, Германия)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „Brave Paper“ — заявка за регистрация № 13 774 211
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 15 ноември 2017 г. по преписка R 391/2017-4

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да допусне регистрацията на марката за всички заявени стоки и услуги,
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— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
Изложено основание
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

Жалба, подадена на 24 януари 2018 г. — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)
(Дело T-40/18)
(2018/C 104/63)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Ecolab USA, Inc. (Уилмингтън, Делауеър, Съединени щати) (представители: V. Töbelmann и K. Middelhoff,
lawyers)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Данни за производството пред EUIPO
Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на словна марка „SOLIDPOWER“ — заявка за
регистрация № 1 310 671
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 9 ноември 2017 г. по преписка R 1182/2017-5
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези на жалбоподателя.
Изложено основание
— Нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 7, параграф 2 от Регламент 2017/1001.

Жалба, подадена на 24 януари 2018 г. — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Voitures)
(Дело T-43/18)
(2018/C 104/64)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: Rietze GmbH & Co. KG (Алтдорф, Германия) (представител: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Volkswagen AG (Волфсбург, Германия)
Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорния промишлен дизайн: другата страна в производството пред апелативния състав

