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Beroep ingesteld op 18 mei 2018 — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding
(NOCUVANT)
(Zaak T-321/18)
(2018/C 240/70)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Serenity Pharmaceuticals LLC (Milford, Pennsylvania, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: J. Day,
Solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Oostenrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk NOCUVANT — inschrijvingsaanvraag nr. 13 053 434
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 8 maart 2018 in zaak R 584/2017-2

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van 27 januari 2018 betreffende oppositie B 002437922;
— verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure in hun eigen kosten en in die van verzoekster.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 22 mei 2018 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Afbeelding van
een vlinder)
(Zaak T-323/18)
(2018/C 240/71)
Taal van het verzoekschrift: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Reichart, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Duitsland)
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Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Houder van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniebeeldmerk nr. 5 481 403
Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 16 maart 2018 in zaak R 2241/2016-2

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing, voor zover daarbij het litigieuze vervallen wordt verklaard voor de volgende
waren en diensten:
klasse 9 — compactdiscs; digitale videodiscs; computerprogramma’s en software, met name software voor het
uitwisselen, opslaan, weergeven en voor het systematisch registreren van gegevens;
klasse 16 — drukwerken, voor zover begrepen in klasse 16, uitgezonderd drukwerken die met individuele foto’s zijn
bedrukt (inzonderheid fotoboeken, fotokalenders, fotodoeken, fotopuzzels, notitieboekjes met foto’s, ordners met
foto’s);
klasse 38 — verhuur van toegangstijd tot een database voor het downloaden van informatie via elektronische media
(internet); computerondersteunde verzending van berichten en beelden;
klasse 40 — boekbinderij;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 58, lid 1, onder a), en lid 2, gelezen in samenhang met artikel 18, lid 1, van verordening (EU)
nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;
— schending van artikel 19, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 10 van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 van
de Commissie.

Beschikking van het Gerecht van 16 mei 2018 — C & J Clark International / Commissie
(Zaak T-230/16) (1)
(2018/C 240/72)
Procestaal: Engels
De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.
(1)

PB C 260 van 18.7.2016.

