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Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 12 maj 2017 (ärende R 1238/
2016-5), angående ett invändningsförfarande mellan Jardin Majorelle och Laboratoires Majorelle.

Domslut
1) Överklagandet ogillas.
2) Laboratoires Majorelle ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1)

EUT C 309, 18.9.2017.

Talan väckt den 16 mars 2018 – Talanton mot kommissionen
(Mål T-195/18)
(2018/C 211/28)
Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki – Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai
Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grekland) (ombud: advokaten K. Damis)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— inhämta sakkunnigutlåtande om bristerna i den kontroll som svaranden utfört,
— för det första slå fast att (a) debitnotan 3241801228, som översändes till sökanden den 15 januari 2018, och genom
vilken svaranden begärde återbetalning av 481 835,56 euro för entreprenadavtalet FP7-215952 PERFORM på grundval
av slutsatserna i revisionen 11-ΒΑ135-006, innebär ett åsidosättande av dess avtalsenliga skyldigheter, eftersom de
godkända omkostnaderna enligt avtalet i fråga uppgår till 605 217 euro, varav 490 711 euro är bidrag från unionen,
och sökanden ska återbetala 21 171 euro till svaranden, och inte 481 835,56 euro, och för det andra (b) att debitnotan
3241801229, som översändes till sökanden den 15 januari 2018, och genom vilken svaranden begärde betalning av
29 694,10 euro i ersättning, utgör ett motsvarande åsidosättande av dess avtalsenliga skyldigheter.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.
1. Första grunden: Avtalet fullgjordes i enlighet med principen om tro och heder, och det är förbjudet att tillämpa
avtalsbestämmelser på ett oskäligt sätt.
— Sökanden anser att svaranden har åsidosatt principen om tro och heder, eftersom den föreskrivna kontrollen
rättsstridigt genomfördes av en tredje man – utan koppling till den huvudentreprenör som svaranden valt eller av
svaranden uttryckligen godkända underentreprenörer till huvudentreprenören – och vars opartiskhet ifrågasattes
under genomförandet av kontrollen, eftersom vederbörande agerat rättsstridigt.
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2. Andra grunden: Den andra grunden rör skiljedomsklausulen.
— Sökanden har framlagt tillräcklig alternativ bevisning, inbegripet edsvurna utsagor, relevanta brev från sökandens
personal och handlingar som upprättats under genomförandefasen, vilken aldrig har bestritts och vilken svaranden
inte har beaktat.
— Sökanden har i detalj redovisat 39 skäl till varför kontrollrapporten är vag, bristande och otillförlitlig samt innehåller
felaktiga slutsatser.

Talan väckt den 20 mars 2018 – Fersher Developments and Lisin mot kommissionen och ECB
(Mål T-200/18)
(2018/C 211/29)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Fersher Developments LTD (Nicosia, Cypern) och Vladimir Lisin (ombud: R. Nowinski, Barrister)
Svarande: Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken
Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— förplikta Europeiska unionen att ersätta den skada som sökandena har lidit till följd av antagandet och tillämpandet av
Samförståndsavtalet om särskilda villkor för den ekonomiska politiken, till de belopp som angetts i ansökan varigenom
talan väcktes eller till ett belopp som tribunalen finner lämpligt, och
— förplikta unionen att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder som i huvudsak är identiska med eller liknar dem som åberopats i mål
T-161/15, Brinkmann (Steel Trading) m.fl. mot kommissionen och ECB.

Talan väckt den 23 mars 2018 – Nessim Daoud m.fl. mot rådet m.fl.
(Mål T-208/18)
(2018/C 211/30)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Magdy Milad Nessim Daoud (Blainville, Kanada), Larsennar Ltd (Tortola, Brittiska Jungufruöarna) och Maxim
Zakharchenko (Nicosia, Cypern) (ombud: advokaterna A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris och C. Velaris samt
A. Robertson, QC och G. Rothschild, barrister)
Svarande: Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken, Eurogruppen (företrädda av
Europeiska unionens råd) och Europeiska unionen (företrädd av Europeiska kommissionen)
Yrkanden
Sökandena yrkar att tribunalen ska
— förplikta svarandena att till sökandena utge de belopp som anges i den uppställning som bifogas ansökan jämte ränta
beräknad från och med den 26 mars 2013 till och med dagen för tribunalens dom,

