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Жалба, подадена на 18 май 2018 г. — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding
(NOCUVANT)
(Дело T-321/18)
(2018/C 240/70)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Serenity Pharmaceuticals LLC (Милфорд, Пенсилвания, Съединени щати) (представител: J. Day, Solicitor)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Gebro Holding GmbH (Фибербрун, Австрия)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „NOCUVANT“ — заявка за регистрация № 13 053 434
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 8 март 2018 г. по преписка R 584/2017-2

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да отмени решението на отдела по споровете от 27 януари 2018 г. в производство по възражение № B 002437922,
— да осъди EUIPO и Gebro Holdings GmbH да понесат собствените си съдебни разноски и да заплатят тези на
жалбоподателя.

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 22 май 2018 г. — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Изображение на
пеперуда)
(Дело T-323/18)
(2018/C 240/71)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Германия) (представител: S. Reichart, Rechtsanwalt)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Германия)
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Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз № 5 481 403
Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 16 март 2018 г. по преписка R 2241/2016-2

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение, доколкото спорната марка на Съюза е била отменена във връзка със следните стоки и
услуги:
клас 9 — компакт-дискове; DVD; компютърни програми и софтуер, по-специално софтуер за обмен, съхранение,
възпроизвеждане и системно записване на данни;
клас 16 — издаване на печатни материали, като съдържащите се в клас 16, с изключение на печатни материали,
отпечатани с лични снимки (по-специално фотоалбуми, фото календари, снимки върху канава, фото пъзели, фото
бележници, фото класьори);
клас 38 — предоставяне на достъп до бази данни за прехвърляне на информация посредством електронни средства
(интернет); предаване на съобщения и образи с помощта на компютър;
клас 40 — книговезки услуги;
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Нарушение на член 58, параграф 1, буква а) и член 58, параграф 2 във връзка с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,
— Нарушение на член 19, параграф 1 във връзка с член 10 от Делегирания Регламент (ЕС) № 2017/1430 на Комисията.

Определение на Общия съд от 16 май 2018 г. — C & J Clark International/Комисия
(Дело T-230/16) (1)
(2018/C 240/72)
Език на производството: английски
Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.
(1)
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