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Определение на Общия съд от 1 февруари 2018 г. — ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN)
(Дело T-265/17) (1)
(Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз —
Фигуративна марка „EXPRESSVPN“ — Абсолютно основание за отказ — Искане за промяна —
Единствено искане — Недопустимост)
(2018/C 112/41)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: ExpressVPN Ltd (Глен Вайн, Остров Ман) (представител: A. Muir Wood, barrister)
Ответник): Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представител: J. Ivanauskas)
Предмет
Жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 16 февруари 2017 г. (преписка R 1352/2016-5) относно
международната регистрация, посочваща Европейския съюз, № 1265562 на фигуративна марка „EXPRESSVPN“
Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда ExpressVPN Ltd да заплати съдебните разноски.
(1)

ОВ C 202, 26.6.2017 г.

Жалба, подадена на 16 януари 2018 г. — Гърция/Комисия
(Дело T-14/18)
(2018/C 112/42)
Език на производството: гръцки
Страни
Жалбоподател: Република Гърция (представители: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou и E. Chroni)
Ответник: Европейска комисия
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени обжалваното решение в частта, в която изключва от финансирането на Европейския съюз разходите, направени
от Република Гърция за помощи за площ за референтната 2014 г., които съответстват на 5 % от общите разходи,
направени за помощи за пасища, в размер на 15 583 893,42 EUR бруто (нето 12 482 555,68 EUR),
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски, направени от Република Гърция.
Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.
1. В рамките на първото основание жалбоподателят поддържа, че оспорваната финансова корекция в размер на 5 % във
връзка с помощите за площи за пасища е наложена неправомерно въз основа на фактическа грешка и в нарушение на
принципа на пропорционалност.
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2. В рамките на второто основание жалбоподателят се позовава на нарушение на разпоредбите на член 31, параграфи 2 и 3
от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г., и на член 52, параграфи 2 и 3 от Регламенн (ЕС) № 1306/
2013 от 17 декември 2013 г. във връзка с разпоредбите на член 12, параграфи 1—6 и член 8 от Делегиран регламент
(ЕС) № 907/2014 на Комисията от [11 март 2014 г.], както и на нарушение на насоките в документи VI/5330797 и
C(2015)3675 final/8-6-2015 на Комисията. Освен това се позовава на необосновано дублиране на корекциите на едно и
също основание, както и на нарушение на принципа на пропорционалност.

Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — Република Литва/Европейска комисия
(Дело T-19/18)
(2018/C 112/43)
Език на производството: литовски
Страни
Жалбоподател: Република Литва (представители: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė,
M. Palionis и A. Dapkuvienė)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 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), в частта, предвиждаща на Литва да се наложи финансова корекция в размер на 9 745 705,88 EUR
относно разходите, свързани с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
— да отмени Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 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), в частта, предвиждаща на Литва да се наложи финансова корекция в размер на 546 351,91 EUR
относно разходите, свързани с финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони,
— да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага следните основания.
I. С налагането на корекция в размер на 9 745 705,88 EUR поради недостатъци в основните проверки Европейската
комисия (наричана по-нататък „Комисията“) е нарушила член 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013,
доколкото вземайки решение относно сериозността на несъответствието, естеството на нарушението и причинената на
Европейския съюз финансова вреда, и:
1. позовавайки се на неправилно тълкуване на член 24, параграф 1 и параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 65/
2011, тя неправилно констатира, че оценката на допустимостта на заявителите, извършена в Литва, е недостатъчна,
тъй като:
1.1 извършените от литовските власти проверки относно връзката на едно предприятие със свързано с него или
поддържащо връзка с него предприятие в чужбина не са били изчерпателни с оглед потвърждаването на статута на
заявителите в качеството им на малки и средни предприятия;
1.2 в Литва мониторингът на проекти, признати за рискови с оглед на подозрения за изкуствени условия, е
неефективен;

