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Жалба, подадена на 17 май 2018 г. — Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK)
(Дело T-311/18)
(2018/C 240/65)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o. (Белград, Сърбия) (представител: I. Lázaro Betancor,
адвокат)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Unger Holding GmbH (Херне, Германия)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративна марка „BUCK“ в бял и червен цвят
посочваща Европейския съюз международна регистрация № 1 218 386
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 7 март 2018 г. по преписка R 1024/2017-4

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Нарушение на член 47, параграф 2 от Регламент № 2017/1001,
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.

Жалба, подадена на 14 май 2018 г. — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Дело T-312/18)
(2018/C 240/66)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Dentsply De Trey GmbH (Констанц, Германия) (представител: S. Clark, Solicitor)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: IDS SpA (Савона, Италия)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав
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Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „AQUAPRINT“ — Заявка за регистрация № 12 272 407
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 26 февруари 2018 г. по преписка R 1438/2017-2

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение, с изключение на частта, в която апелативния състав определя, че стоките са идентични/
сходни и че съответните потребители са специалисти в областта на стоматологията,
— в съответствие с член 134 от Процедурния правилник на Общия съд да разпореди на EUIPO и на евентуално встъпилата
страна, да заплатят съдебните разноски, направени от Dentsply в настоящото производство,
— да промени решението и по отношение на съдебните разноски и в съответствие с член 134, параграф 1 от Процедурния
правилник на Общия съд да разпореди на EUIPO и на загубилата делото встъпила страна да плати разноските, направени
от апелативния състав и от отдела по споровете.

Изложени основания
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001,
— Нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 2017/1001.

Иск, предявен на 15 май 2018 г. — Hashem и Assi/ЕСП
(Дело T-314/18)
(2018/C 240/67)
Език на производството: испански
Страни
Ищци: Hashem Asad Mohammad Hashem (Аман, Йордания), Souhair H. B. Assi (Аман) (представители: R. Vallina Hoset,
A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías и A. Lois Perreau de Pinninck, abogados)
Ответник: Единен съвет за преструктуриране

Искания на ищците
Ищците искат от Общия съд:
— да обяви извъндоговорната отговорност на Единния съвет за преструктуриране и да го осъди да поправи претърпените от
ищците вреди, произтичащи от съвкупността от неговите действия и бездействия, в резултат на които ищците са загубили
изцяло инвестицията в подчинени облигации на BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,
— да осъди ЕСП да заплати на ищците на основание поправяне на претърпените вреди: възстановяването на вложените
инвестиции в размер на 5 571 434,73 EUR в акции на Banco Popular; или при условията на евентуалност спрямо
предходното искане, възстановяването на сумата от 2 341 142,51 EUR.

