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Искания
Ищецът иска от Общия съд:
— да обяви извъндоговорната отговорност на Единния съвет за преструктуриране и да го осъди да поправи претърпените от
ищеца вреди, произтичащи от съвкупността от неговите действия и бездействия, които са лишили ищеца от
притежаваните от него акции в BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,
— за поправяне на претърпените имуществени и неимуществени вреди („дължимата сума“) да осъди ЕСП да заплати на
ищеца:
— обезщетение за имуществени вреди общо в размер на 160 558,41 EUR за обезценяването на акциите на Banco
Popular и
— обезщетение за неимуществени вреди в размер на 160 558,41 EUR или сумата, която Общият съд счете за
подходяща.
— да увеличи дължимата сума с компенсаторната лихва, считано от 7 юни 2017 г. до произнасянето на решението по
настоящия иск,
— да увеличи дължимата сума със съответните лихви за забава, считано от датата на произнасяне на решението по
настоящия иск до пълното изплащане на дължимата сума по определения от ЕЦБ процент за основните операции по
рефинансиране, увеличен с два пункта,
— да осъди Единния съвет за преструктуриране да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Основанията и основните доводи са подобни на изложените по дело T-659/17, Vallina Fonseca/Единен съвет за
преструктуриране (ОВ C 424, 2017 г., стр. 42).

Жалба, подадена на 2 юли 2018 г. — mobile.de/EUIPO — Дружество с ограничена отговорност
„Резон“ (mobile.ro)
(Дело T-412/18)
(2018/C 294/75)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: mobile.de GmbH (Драйлинден, Германия) (представител: T. Lührig, адвокат)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Дружество с ограничена отговорност „Резон“ (София, България)

Данни за производството пред EUIPO
Притежател на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „mobile.ro“ —
марка на Европейския съюз № 8 838 542
Производство пред EUIPO: производство по отмяна
Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 29 март 2018 г. по преписка R 111/2015-1
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Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— нарушение на член 18, параграф 1, буква а) във връзка с член 64, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на
Европейския парламент и на Съвета,
— нарушение на член 19, параграф 2 и член 10, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията във
връзка с член 64, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,
— нарушение на член 60, параграф 1, буква а) във връзка с член 8, параграф 1, буква б), параграф 2, буква а), подточка ii) от
Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,
— нарушение на член 4, параграф 3 ДЕС във връзка с правната концепция, залегнала в член 59, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета и член 61, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и
на Съвета.

Жалба, подадена на 4 юли 2018 г. — Portigon/ЕСП
(Дело T-413/18)
(2018/C 294/76)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Portigon AG (Дюселдорф, Германия) (представители: D. Bliesener и V. Jungkind, адвокати)
Ответник: Единен съвет по преструктуриране (ЕСП)

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да обяви за недействително в частта относно жалбоподателя решението на ответника от 12 април 2018 г. за изчисляване
на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране за 2018 г. (SRB/ES/SRF/2018/03),
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага седем основания, които са по същество идентични или сходни с
посочените по дело T-420/17, Portigon/ЕСП (1).
(1)

ОВ C 277, 2017 г., стр 56.

