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5. Петото основание е изведено от обстоятелството, че тъй като представлявал акт, с чието приемане се надхвърляло
необходимото за постигане на преследваната цел, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2232 на Комисията се нарушавал
член 5, параграф 1 и член 5, параграф 4 ДЕС.
(1)

(2)
(3)

(4)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2232 на Комисията от 4 декември 2017 година за повторно налагане на окончателно
антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с
произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от някои производители износители в Китайската народна
република и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 319,
2017 г., стр. 30).
Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и
окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската
народна република и Виетнам (ОВ L 275, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 50, стр. 3).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито
върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република,
приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут
Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане
на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета (ОВ L 352, 2009 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни,
които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 2016 г., стр. 21).

Жалба, подадена на 5 март 2018 г. — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since
1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
(Дело T-152/18)
(2018/C 152/62)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Sona Nutrition Ltd (Дъблин, Ирландия) (представители: A. von Mühlendahl и H. Hartwig, lawyers)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, Ню Йорк, Съединени щати)
Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE
MULTIVITAMIN FORMULA“ в лилаво, светло кафяво, бежово, тъмно кафяво и златисто кафяво — заявка за регистрация
№ 13 781 331
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 20 декември 2017 г. по преписка R 1319/2017-4
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO и Solgar Holdings, Inc., в случай, че встъпи в настоящото производство, да заплатят съдебните разноски.
Изложени основания
— Нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент № 2017/1001.
— Нарушение на член 8, параграф 1, точка б) от Регламент № 2017/1001.

