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Beschikking van het Gerecht van 1 februari 2018 — ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN)
(Zaak T-265/17) (1)
(„Uniemerk — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Beeldmerk
EXPRESSVPN — Absolute weigeringsgrond — Vordering tot wijziging — Enige vordering — Nietontvankelijkheid”)
(2018/C 112/41)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: ExpressVPN Ltd (Glen Vine, Isle of Man) (vertegenwoordiger: A. Muir Wood, barrister)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: J. Ivanauskas, gemachtigde)
Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 16 februari 2017 (zaak R 1352/2016-5)
inzake de internationale inschrijving van het beeldmerk EXPRESSVPN met nr. 1265562 waarin de Europese Unie wordt
aangewezen
Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) ExpressVPN Ltd wordt verwezen in de kosten.
(1)

PB C 202 van 26.6.2017.

Beroep ingesteld op 16 januari 2018 — Griekenland/Commissie
(Zaak T-14/18)
(2018/C 112/42)
Procestaal: Grieks
Partijen
Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou en E. Chroni)
Verwerende partij: Europese Commissie
Conclusies
— het bestreden besluit nietig verklaren voor zover daarbij van financiering door de Europese Unie zijn uitgesloten de
kosten die de Helleense Republiek heeft gemaakt in het kader van oppervlaktesteun voor het aanvraagjaar 2014 en die
overeenkomen met 5 % van het totale bedrag van de kosten die zijn gemaakt in het kader van steun in verband met
graslanden, voor een brutobedrag van 15 583 893,42 EUR (nettobedrag van 12 482 555,68 EUR);
— verweerster verwijzen in de kosten van de Helleense Republiek.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan.
1. Met het eerste middel voert verzoekster aan dat de bestreden financiële correctie van 5 % van de oppervlaktesteun in
verband met graslanden ten onrechte is opgelegd, op basis van een feitelijke vergissing en in strijd met het
evenredigheidsbeginsel.
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2. Met het tweede middel voert verzoekster schending aan van de bepalingen van artikel 31, leden 2 en 3, van verordening
(EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005, artikel 52, leden 2 en 3, van verordening (EU) nr. 1306/2013 van
17 december 2013, gelezen in samenhang met de bepalingen van de artikelen 12, leden 1 tot en met 6, en 8 van
gedelegeerde verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014, en schending van de in de
documenten VI/5330797 en C(2015)3675 def. van de Commissie van 8 juni 2015 vervatte richtsnoeren. Voorts
betoogt verzoekster dat het niet is toegestaan correcties te cumuleren voor dezelfde reden en dat het
evenredigheidsbeginsel is geschonden.

Beroep ingesteld op 19 januari 2018 — Republiek Litouwen / Europese Commissie
(Zaak T-19/18)
(2018/C 112/43)
Procestaal: Litouws
Partijen
Verzoekende partij: Republiek Litouwen (vertegenwoordigers: D. Kriaučiūno, R. Krasuckaitės, R. Dzikovič, G. Taluntytės,
V. Vasiliauskienės, M. Palionio en A. Dapkuvienės)
Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies
1. Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2014 van 8 november 2017 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde
uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader
van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) nietig verklaren, voor zover hierbij aan Litouwen
een financiële correctie wordt opgelegd van 9 745 705,88 EUR voor uitgaven in verband met financiering uit het
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;
2. Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2014 van 8 november 2017 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde
uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader
van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) nietig verklaren, voor zover hierbij aan Litouwen
een financiële correctie wordt opgelegd van 546 351,91 EUR voor uitgaven in verband met financiering uit het Europees
Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, en
3. de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij de volgende middelen aan.
I. Door een correctie van 9 745 705,88 EUR op te leggen wegens een tekortkoming in de essentiële controles heeft de
Europese Commissie (hierna: „Commissie”) artikel 52, lid 2, van verordening (EU) nr. 1306/2013 geschonden
doordat zij bij haar besluit omtrent de ernst van de niet-naleving, de aard van de inbreuken en de financiële schade voor
de Europese Unie en
1. op basis van een onjuiste uitlegging van artikel 24, lid 1 en lid 2, onder a), van verordening (EU) nr. 65/2011, ten
onrechte heeft vastgesteld dat in Litouwen de subsidiabiliteit van de aanvragers onvoldoende is onderzocht, omdat:
1.1 de controles door de Litouwse autoriteiten met betrekking tot de band tussen een onderneming en een daarmee
verboden onderneming of een buitenlandse partner niet grondig genoeg waren om de status van de aanvragers
als midden- of kleine bedrijven te bevestigen, en
1.2 in Litouwen het toezicht op projecten die als risicovol zijn bestempeld wegens vermoedelijke kunstmatige
voorwaarden, niet effectief is;

