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Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „h“ — заявка за регистрация № 12 833 141
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 24 октомври 2016 г. по преписка R 53/2016-2

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и на член 41 от Регламент № 207/2009,
— Нарушение на правните принципи, които следва да се вземат предвид при прилагането и тълкуването на Регламент
№ 207/2009,
— Нарушение на член 135, параграф 4 от Процедурния правилник.

Жалба, подадена на 27 януари 2017 г. — Полша/Комисия
(Дело T-51/17)
(2017/C 086/41)
Език на производството: полски
Страни
Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2018 на Комисията от 15 ноември 2016 година за изключване от
финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 7232) (ОВ L 312, 2016 г., стр. 26), доколкото с това решение са
изключени от финансиране от страна на Съюза разходи в размер на 38 984 850,50 EUR и 76 816 098,12 EUR,
направени от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция,
— до осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.
1. Първо основание: нарушение на член 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 (1), доколкото е приложена
финансова корекция въз основа на неправилни фактически констатации и неправилно тълкуване на правото, въпреки че
разходите са направени от Република Полша в съответствие с разпоредбите на правото на Съюза.
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— Сумите, изключени от финансиране от страна на Съюза по силата на обжалваното решение, са изразходвани в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (2) и с Регламент за изпълнение № 543/2011 на Комисията (3), поради
което не е налице основание за изключване на тези суми от финансиране.
2. Второ основание: нарушение на член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, доколкото е приложена фиксирана
корекция в размер, който е крайно непропорционален на евентуалния риск от финансови вреди за бюджета на Съюза.
— Приложената от Комисията фиксирана корекция от 25 % е прекомерно висока и надхвърля евентуалната максимална
вреда, която би могъл да понесе Фондът. Освен това жалбоподателят се позовава на документ VI/5330/97 —
„Указания за изчисляване на финансовите последици“, и изтъква, че отговаря на всички описани в тези указания
условия за прилагане на по-ниска корекция или за неприлагане на корекция от страна на Комисията.
3. Трето основание: нарушение на член 52, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, доколкото е приложена
фиксирана корекция по отношение на разходи, направени повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала
писмено държавата членка за заключенията от извършената от нея проверка.
— Съгласно член 52, параграф 4, буква а) от този регламент не може да бъде отказано финансиране за разходи,
направени повече от 24 месеца преди Комисията да е нотифицирала писмено държавата членка за заключенията от
извършената от нея проверка.

(1)
(2)
(3)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета. (ОВ L 347, 2013 г., стр. 549).
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските
пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 2007 г., стр. 1).
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци (ОВ L 157, 2011 г., стр. 1).

Жалба, подадена на 1 февруари 2017 г. — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel
(COCONUT DREAM)
(Дело T-65/17)
(2017/C 086/42)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Westbrae Natural, Inc. (Делауеър, Съединени американски щати) (представител: D. McFarland, Barrister)
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: жалбоподателят
Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „COCONUT DREAM“ — заявка за регистрация № 13 599 501
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 2 ноември 2016 г. по преписка R 182/2016-2

