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Reikalavimai
— panaikinti Komisijos sprendimą, būtent 2018 m. birželio 22 d. Europos Komisijos priimtą individualų teisės aktą
„Neįvykdytų reikalavimų ir skolų apmokėjimas užskaitos būdu“, nuoroda BUDG/DGA/C4/LM/24307,
— įpareigoti Komisiją apmokėti ieškovei (registracijos Nr. 42412439), kaip pirminei pagalbos gavėjai ir Susitarimo dėl
dotacijos INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 – „Slovak Safer Internet Centre IV“, šaliai,
tinkamas išlaidas pagal teisėtą ir galiojantį susitarimą dėl dotacijos ir būtent jo 4.1.3 straipsnį,
— priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo grindžiamas teisės viršenybės principo, susijusio su
Sutarčių taikymu, pažeidimu, visų pirma netinkamu teisiniu faktų ir aplinkybių, susijusių su užskaita, vertinimu, nes
pagal Plaumano principą ieškovei (registracijos Nr. 42412439) šis sprendimas taikomas tiesiogiai ir šiuo sprendimu jai
daromas tiesioginis neigiamas poveikis.
2. Antrasis ieškinio pagrindas, kuriame prašoma įpareigoti Komisiją apmokėti ieškovei, kaip pirminei pagalbos gavėjai ir
sutarties dėl dotacijos Nr. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 – „Slovak Safer Internet Centre IV“
šaliai, tinkamas išlaidas pagal teisėtą ir galiojantį susitarimą dėl dotacijos, būtent jo 4.1.3 straipsnį, grindžiamas tuo, kad
Komisija kompetentinga spręsti klausimus dėl projekto įgyvendinimo ir finansinių sandorių, susijusių su teisėta ir
galiojančia ieškovės ir Komisijos sutartimi.
— Ginčijamas Komisijos sprendimas pagrįstas Finansų reglamento (1) 68 straipsniu, kuriame numatyta, kad „būtina
nustatyti taisykles, susijusias su turto inventoriniu sąrašu, ir paaiškinti apskaitos pareigūnų bei leidimus suteikiančių
pareigūnų atitinkamą atsakomybę šioje srityje, taip pat turto, įrašyto į šį inventorinį sąrašą, perpardavimui taikytinas
taisykles, siekiant veiksmingai valdyti turtą“. Šiuo klausimu ieškovė pabrėžia, kad ji ne kartą informavo Komisiją, jog
prieš ieškovę vykdomoje procedūroje ji supainiojo ją su kita organizacija, vykdžiusia ankstesnius panašius projektus.
3. Trečiajame ieškinio pagrinde prašoma priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir
į tariamai savavališką ginčijamo sprendimo pobūdį, ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesu
Teisingumo Teisme, ir išlaidas už teisinę pagalbą, patirtas dėl šio ieškinio pareiškimo.

(1)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui
taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012, p. 1).

2018 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje Grupo Bimbo / EUIPO – Rubio Snacks, SL (Tia Rosa)
(Byla T-464/18)
(2018/C 328/74)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų
Šalys
Ieškovė: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksika, Meksikas), atstovaujama advokato N. Fernández Fernández-Pacheco
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Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Rubio Snacks, SL (Buljasas, Ispanija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas Tia Rosa – Registracijos paraiška Nr. 14 442 883
Procedūra EUIPO: protesto procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 18 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2739/2017-5

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo paliktas galioti sprendimas, kuriuo patenkintas protestas Nr. 002628793
dėl vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo Nr. 14 442 883 Tia Rosa, susijusio su šiais 30 klasės produktais:
Grūdų produktai; tortilijos; takų traškučiai; blynų vyniotiniai su sūrio ar daržovių įdaru (takos); blynų vyniotiniai su sūrio ar
daržovių įdaru (takos); sūrūs krekeriai; prieskoniais pagardinti krekeriai; javainių batonėliai; baltymingieji javainių batonėliai;
grūdai; duona; duona; nerauginta duona; duonos trupiniai; duonelės; ragaišis; daugiagrūdė duona; džiūvėsiai; miltiniai maisto
produktai; užkandiniai gaminiai iš grūdų; užkandiniai gaminiai iš kukurūzų miltų; presavimo būdu suformuoti sūrūs kukurūzų
miltų užkandžiai; kukurūzų užkandžiai; užkandžiai iš kviečių; sezamų sėklų užkandžiai; javainiai; pūstų kukurūzų užkandžiai;
kukurūzų spragėsiai; aromatizuoti kukurūzų spragėsiai; išskyrus gaminius iš bulvių.
— patvirtinti Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 14 442 883 Tia Rosa visiems produktams, kurių apsaugos prašoma,
— priteisti iš EUIPO ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procedūrai EUIPO ir procesui
Bendrajame Teisme.

Pagrindas, kuriuo remiamasi
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

2018 m. liepos 31 d. pareikštas ieškinys byloje NSC Holding / EUIPO – Ibercondor Barcelona
(CONDOR SERVICE, NSC)
(Byla T-468/18)
(2018/C 328/75)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių
Šalys
Ieškovė: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Eichhorst
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

