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Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решението на Комисията, по-конкретно индивидуалния правен акт, озаглавен „Payment by offsetting by
outstanding claims and debts“ (Плащане чрез прихващане между вземания и изискуеми задължения), приет от
Европейската комисия, Служба за изпълнение на бюджета (общ бюджет и ЕФР), BUDG/DGA/C4/LM/24307, на 22 юни
2018 г.;
— да осъди Комисията да плати допустимите разходи на жалбоподателя (регистриран под № 42412439), като
първоначален получател и договаряща страна по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства INEA/CEF/ICT/
A2015/1154788, Действие 2015-SK-IA-0038 — „Slovak Safer Internet Centre IV“, в съответствие с това валидно и
действително споразумение за отпускане на безвъзмездни средства и в частност член 4.1.3 от него;
— да осъди Комисията да плати съдебните разноски и разходи по производството.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.
1. Първото основание, с което се цели отмяна на обжалваното решение, е изведено от нарушение на законовото правило във
връзка с прилагането на Договорите и по-конкретно погрешна правна преценка на обстоятелствата и фактите относно
прихващането, защото жалбоподателят (регистриран под № 42412439), съгласно принципа в решение Plaumann, е
пряко засегнат от това решение и то има пряко отрицателно въздействие върху него.
2. С второто основание, с което се цели осъждане на Комисията да плати допустимите разходи на жалбоподателя като
първоначален получател и договаряща страна по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства № INEA/CEF/ICT/
A2015/1154788, Действие 2015-SK-IA-0038 — „Slovak Safer Internet Centre IV“ (Словашки център за по-безопасен
интернет IV), в съответствие с това действително и валидно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, поконкретно член 4.1.3 от него, е изведено от факта, че Комисията има компетентност по въпросите на изпълнение на
проекта и финансовите трансфери във връзка с валидния и ефективен договор между Комисията и жалбоподателя.
— Обжалваното решение на Комисията се основава на член 68 от Финансовия регламент (1), като предвижда, че „е
необходимо да се установят правилата относно инвентаризационния опис и да се изяснят съответните отговорности в
тази област на счетоводителите и разпоредителите с бюджетни кредити, както и правилата, приложими за
препродажбата на имущество, включено в описа с оглед на ефикасно управление на активите.“ В този смисъл
жалбоподателят подчертава, че той неколкократно е уведомявал Комисията, че в производството срещу него е налице
объркване с друга организация, която е действала по предходни проекти от подобно естество.
3. С третото основание се цели Комисията да бъде осъдена на възстанови съдебните разноски и разходи по производството. В
съответствие с гореспоменатите доводи и твърдението за произволния характер на обжалваното решение жалбоподателят
иска от Съда да му бъдат възстановени съдебните разноски и разходите, свързани с производството пред него, както и
съдебните разноски и разходите, направени за правна защита във връзка с жалбата.

(1)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 2012 г., стp. 1).

Жалба, подадена на 31 юли 2018 г. — Grupo Bimbo/EUIPO — Rubio Snacks (Tia Rosa)
(Дело T-464/18)
(2018/C 328/74)
Език на жалбата: испански
Страни
Жалбоподател: Grupo Bimbo, SAB de CV (Мексико, Мексико) (представител: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)
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Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Rubio Snacks, SL (Буйас, Испания)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител на спорната марка: жалбоподателят пред Общия съд
Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Tia Rosa“ — заявка за регистрация № 14 442 883
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 18 май 2018 г. по преписка R 2739/2017-5

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение, доколкото потвърждава решението, с което е уважено възражение 002628793 срещу
фигуративната марка на Европейския съюз № 14 442 883 „Tia Rosa“ за следните стоки от клас 30:
Произведения на базата на зърнени храни; тортиля от брашно или царевица; тако (чипс); тако [хранителни
продукти]; тако [хранителни продукти]; солени бисквити [крекери]; солени бисквити с вкус на подправки; зърнени
десертни блокчета; високо-протеинови зърнени десертни блокчета; зърнени храни (произведения на базата на -); хляб;
хляб; хляб без набухватели; галета; хлебчета; пълнозърнест хляб; многозърнест хляб; сухари; хранителни продукти на
базата на брашно; снаксове, представляващи произведения от зърнени храни; снаксове от царевично брашно; готови за
консумация снаксове от царевични произведения, получени чрез екструзия; снаксове на базата на царевица; снаксове на
базата на пшеница; снаксове със сусам; хрупкави снаксове от зърнени храни; снаксове от пукана царевица; пуканки;
ароматизирани пуканки; всички посочени стоки с изключение на всяка стока на базата на картофи.
— да потвърди регистрацията на марката на Европейския съюз № 14 442 883 „Tia Rosa“ за всички стоки, които се иска да
бъдат защитени.
— да осъди EUIPO да заплати разноските, направени както в производството пред EUIPO, така и пред Общия съд.

Изложено основание
— Нарушение на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

Жалба, подадена на 31 юли 2018 г. — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor Barcelona (CONDOR
SERVICE, NSC)
(Дело T-468/18)
(2018/C 328/75)
Език на жалбата: немски
Страни
Жалбоподател: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Хамбург, Германия) (представител: M. Eichhorst, адвокат)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

