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Galiausiai ieškovė teigia, kad Komisija pažeidė Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisijos baudų
skyrimo gaires ir pagrindinius baudų nustatymo principus, visų pirma vienodo požiūrio ir proporcingumo principus,
nes nagrinėjo neproporcingos vertės pardavimus ir neatsižvelgė į tai, kad įtariamas pažeidimas menkai susijęs su EEE.
(1)
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()

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose,
įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).
Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).

2018 m. birželio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Intas Pharmaceuticals / EUIPO – Laboratorios Indas
(INTAS)
(Byla T-380/18)
(2018/C 294/68)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų
Šalys
Ieškovė: Intas Pharmaceuticals Ltd (Ahmadabadas, Indija), atstovaujama QC M. Edenborough
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Laboratorios Indas, SA (Posuelo de Alarkonas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo INTAS paraiška – Registracijos paraiška
Nr. 14 153 811
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. balandžio 16 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 815/2017-4

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
— nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad protestas būtų grąžintas Protestų skyriui iš
naujo nagrinėti,
— priteisti iš EUIPO ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje,
— subsidiariai, jei į bylą Apeliacinėje taryboje įstotų kita šalis, solidariai priteisti iš EUIPO ir įstojusios į bylą šalies ieškovės
bylinėjimosi išlaidas, patirtas šiame procese ir nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje.
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Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi
— Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

2018 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Sta*Ware EDV Beratung / EUIPO – Accelerate IT
Consulting (businessNavi)
(Byla T-383/18)
(2018/C 294/69)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Štarnbergas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Bölling ir M. Graf
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Accelerate IT Consulting GmbH (Alenas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „businessNavi“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 9 155 698
Procedūra EUIPO: panaikinimo procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 2 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 434/2017-5

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek buvo panaikintas 2017 m. vasario 16 d. Anuliavimo skyriaus sprendimas
Nr. 12 336 C ir buvo pripažintas ES prekių ženklas Nr. 9 155 698 businessNavi (vaizdinis prekių ženklas) šioms
42 klasės paslaugoms:
kompiuterių programinės įrangos atnaujinimas, konsultavimasis kompiuterių aparatinės įrangos srityje, kompiuterinių technologijų
konsultacijos, kompiuterių sistemų analizė, kompiuterių sistemų dizainas, duomenų valdymas serveriuose, kompiuterių
programavimo paslaugos, kompiuterių konsultacijos (IT paslaugos), kompiuterių programavimas, kompiuterių aparatinės ir
programinės įrangos konsultacijos, kompiuterių programų įdiegimas tinkluose, programinės įrangos įdiegimas ir priežiūra,
užtikrinant prieigą prie interneto, kompiuterių programų įdiegimas, kompiuterių tinklų konfigūravimas naudojant programinę
įrangą, tinklo operacijų pajėgumų monitoringas ir analizė, serverių administravimas, techninis projektų valdymas kompiuterinio
apdorojimo srityje;
— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

