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Жалба, подадена на 28 ноември 2018 г. — Air Liquide Deutschland/Комисия
(Дело T-706/18)
(2019/C 35/39)
Език на производството: немски
Страни
Ищец/Жалбоподател: Air Liquide Deutschland GmbH (Дюселдорф, Германия) (представители: M. Kachel и D. Fouquet,
адвокати)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени изцяло Решение SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) от 28 май 2018 г. с референтен номер C(2018) 3166 на
ответника за годините 2012 и 2013,
— при условията на евентуалност да отмени Решение SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) от 28 май 2018 г. с референтен
номер C(2018) 3166 на ответника в частта, в която за 2012 и 2013 г. постановява възстановяване на повече от 20 % от
обявените такси за мрежата за потребителите на електроенергия от електроцентрали с минимум 7 000 часа годишно
потребление, възстановяване на повече от 15 % от обявените такси за мрежата за потребителите на електроенергия от
електроцентрали с минимум 7 500 часа годишно потребление и възстановяване на повече от 10 % от обявените такси за
мрежата за потребителите на електроенергия от електроцентрали с минимум 8 000 часа годишно потребление,
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски, включително разноските за адвокат и пътните разходи.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания, които по същество са идентични или подобни на
основанията, изтъкнати по дело T-693/18, ZY/Комисия.

Жалба, подадена на 27 ноември 2018 г. — Wyld/EUIPO — Kaufland Warenhandel (wyld)
(Дело T-711/18)
(2019/C 35/40)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: Wyld GmbH (Мюнхен, Германия) (представител: M. Douglas, адвокат)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Некарсулм, Германия)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят
Спорна марка: заявка за словна марка на Европейския съюз „wyld“ — заявка за регистрация № 14 525 562
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Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 24 септември 2018 г. по преписка R 2621/2017-2
Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение и да допусне регистрацията на марка на Европейския съюз № 14 525 562 „wyld“,
доколкото е отхвърлена,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
Изложени основания
— Нарушение на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

