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C 439/27

Решение на Общия съд от 24 октомври 2014 г. — Grau Ferrer/СХВП
(Дело T-543/12) (1)
(Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на
Общността Bugui va — По-ранна национална фигуративна марка Bugui и по-ранна фигуративна
марка на Общността BUGUI — Относително основание за отказ — Отхвърляне на
възражението — Член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Съществуване на поранната марка — Невземане предвид на доказателства, представени в подкрепа на възражението
пред апелативния състав — Право на преценка на апелативния състав — Член 42, параграфи 2 и
3 от Регламент № 207/2009 — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент № 207/
2009 — Реално използване на по-ранната марка — Форма, която се различава по елементи,
които не променят отличителния характер)
(2014/C 439/36)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Xavier Grau Ferrer (Caldes de Montbui, Испания) (представител: J. Carbonell Callicó, адвокат)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представители: S. Palmero Cabezas и
A. Folliard-Monguiral)
Други страни в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпили в производството пред Общия съд: Juan
Cándido Rubio Ferrer (Xeraco, Испания) и Alberto Rubio Ferrer (Xeraco) (представител: A. Cañizares Doménech, адвокат)

Предмет
Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 11 октомври 2012 г. (съединени преписки R 274/20114 и R 520/2011-4) относно производство по възражение между, от една страна, Xavier Grau Ferrer и от друга страна, Juan
Cándido Rubio Ferrer и Alberto Rubio Ferrer.

Диспозитив
1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от
11 октомври 2012 г. (съединени преписки R 274/2011-4 и R 520/2011-4.
2) Осъжда СХВП да заплати направените от нея съдебни разноски, както и разноските, направени от Xavier Grau Ferrer.
3) Juan Cándido Rubio Ferrer и Alberto Rubio Ferrer понасят направените от тях съдебни разноски.
(1)

ОВ C 55, 23.2.2013 г.

Определение на председателя на Общия съд от 23 октомври 2014 г. — Holistic Innovation Institute/
REA
(Дело T-706/14 R)
(Обезпечително производство — Проекти, финансирани от Европейския съюз в областта на
научните изследвания и технологичното развитие — Решение да не се допусне участие в някои
проекти — Молба за спиране на изпълнението — Неспазване на формалните изисквания —
Недопустимост)
(2014/C 439/37)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Испания) (представител: R. Muñiz García, avocat)
Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) (представител: G. Gascard)

