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Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea deciziei Comisiei, în concret actul juridic individual intitulat „Payment by offsetting by outstanding claims and
debts” („Plata prin compensare a creanțelor și datoriilor neachitate”) emis de Comisia Europeană, Direcţia Execuţie
bugetară (Buget general și FED), cu numărul de referinţă BUDG/DGA/C4/LM/24307, din 22 iunie 2018;
— obligarea Comisiei la plata cheltuielilor eligibile către reclamantă (nr. de înregistrare 42412439), în calitate de beneficiar
iniţial și de parte contractantă la acordul de grant INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA-0038 – „Slovak
Safer Internet Centre IV”, în conformitate cu respectivul acord de grant valid și eficace, şi mai exact cu articolul 4.1.3;
— obligarea Comisiei la rambursarea cheltuielilor de judecată aferente procedurii.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.
1. Primul motiv, prin care se urmăreşte anularea deciziei atacate, este întemeiat pe încălcarea normei de drept referitoare la
aplicarea tratatelor, în special pe aprecierea juridică eronată a circumstanțelor și aspectelor compensației, întrucât
reclamanta (nr. de înregistrare 42412439), potrivit principiului consacrat de Hotărârea Plaumann, este vizată în mod
direct de această decizie și întrucât există un impact negativ direct al deciziei respective asupra acesteia.
2. Al doilea motiv, prin care se urmăreşte obligarea Comisiei la plata cheltuielilor eligibile către reclamantă în calitate de
beneficiar iniţial și de parte contractantă la acordul de grant nr. INEA/CEF/ICT/A2015/1154788, Action 2015-SK-IA0038 – „Slovak Safer Internet Centre IV”, în conformitate cu respectivul acord valid și eficace, mai exact cu articolul
4.1.3, este întemeiat pe faptul că Comisia are competența de a trata probleme referitoare la realizarea proiectului și la
transferurile financiare în legătură cu contractul valid și eficace încheiat între Comisie și reclamantă.
— Decizia atacată a Comisiei se întemeiază pe articolul 68 din Regulamentul financiar (1) care prevede că „[î]n vederea
unei gestionări eficiente a activelor, este necesar să se stabilească normele referitoare la inventarierea patrimoniului și
să se clarifice responsabilitățile care revin în acest domeniu contabililor și ordonatorilor de credite, precum și
normele aplicabile revânzării bunurilor înscrise în inventar”. În acest sens, reclamanta subliniază că a informat
Comisia de mai multe ori cu privire la faptul că în procedurile Comisiei împotriva ei fusese confundată cu o altă
organizație, care a operat în proiecte anterioare cu caracter similar.
3. Al treilea motiv, vizează obligarea Comisiei la rambursarea cheltuielilor de judecată aferente procedurii. În conformitate
cu argumentele sus-menționate și cu pretinsul caracter arbitrar al deciziei atacate, reclamanta solicită Tribunalului
rambursarea cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurii în faţa acestuia, precum și cheltuielile efectuate cu
asistența juridică în legătură cu prezenta cerere.

(1)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului
(JO 2012, L 298, p. 1).

Acțiune introdusă la 31 iulie 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)
(Cauza T-464/18)
(2018/C 328/74)
Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola
Părțile
Reclamantă: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexic, Mexic) (reprezentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
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Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Rubio Snacks, SL (Bullas, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO
Solicitantul mărcii în litigiu: reclamanta
Marca în litigiu: Cererea de marcă a Uniunii figurativă Tia Rosa – Cererea de înregistrare nr. 14 442 883
Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție
Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 18 mai 2018 în cauza R 2739/2017-5

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea deciziei atacate, în măsura în care decizia în calea de atac a confirmat admiterea opoziției 002628793
împotriva mărcii Uniunii Europene figurativă nr. 14 442 883 Tia Rosa în raport cu următoarele produse din clasa 30:
Preparate pe bază de cereale; tortillas din făină sau din porumb; tacos (chipsuri); tacos [alimente]; tacos [alimente]; biscuiți sărați
[crackers]; biscuiți sărați condimentați; batoane din cereale; batoane din cereale bogate în proteine; cereale (preparate pe bază de-);
pâine; pâine; azimă; miez de pâine; chifle; pâine integrală; pâine multicereale; pesmeți; alimente pe bază de făină; produse de aperitiv
care constau în produse din cereale; produse de aperitiv preparate pe bază de făină de porumb; alimente de aperitiv sărate gata de
consum preparate pe bază din alimente din porumb formate prin extrudare; aperitive pe bază de porumb; aperitive pe bază de grâu;
aperitive cu susan; aperitive crocante preparate din cereale; aperitive din porumb expandat; popcorn; floricele de porumb aromatizate;
toate produsele anterioare cu excluderea expresă a oricărui produs pe bază de cartofi.
— confirmarea înregistrării mărcii Uniunii Europene nr. 14 442 883 Tia Rosa pentru toate produsele pentru care s-a
solicitat protecție.
— obligarea EUIPO și a celeilalte părți din procedură să suporte costurile și cheltuielile aferente procedurilor desfășurate
atât în fața EUIPO, cât și în fața Tribunalului.

Motivul invocat
Încălcarea articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și Consiliului.

Acțiune introdusă la 31 iulie 2018 – NSC Holding/EUIPO – Ibercondor Barcelona (CONDOR
SERVICE, NSC)
(Cauza T-468/18)
(2018/C 328/75)
Limba în care a fost formulată acțiunea: germana
Părțile
Reclamantă: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburg, Germania) (reprezentant: M. Eichhorst, avocat)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

