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2) Ghost — Corporate Management SA betaler sagsomkostningerne.
(1)

EUT C 309 af 18.9.2017.

Rettens dom af 20. september 2018 — Maico Holding mod EUIPO – Eico (Eico)
(Sag T-668/17) (1)
[EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Eico — det ældre EU-ordmærke
MAICO — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — lighed mellem tegnene —
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU)
2017/1001]]
(2018/C 408/71)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Tyskland) (ved advokaterne T. Krüger og D. Deckers)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved J. Ivanauskas og D. Walicka, som
befuldmægtigede)
Den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten: Eico A/S (Brønderslev, Danmark) (ved advokat A.
Skov)

Sagens genstand
Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 27. juli 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 2089/2016-4)
vedrørende en indsigelsessag mellem Maico Holding og Eico.

Konklusion
1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.
2) Maico Holding GmbH betaler sagsomkostningerne.
(1)

EUT C 382 af 13.11.2017.

Sag anlagt den 4. september 2018 — XI mod Kommissionen
(Sag T-528/18)
(2018/C 408/72)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: XI (ved advokat N. Lhoëst)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Annullation af Kommissionens afgørelse af 25. maj 2018 om afslag på sagsøgerens klage, for så vidt som den
indeholder lægelige oplysninger.
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— Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning, som efter ret og billighed er opgjort til 5 000 EUR, for det lidte ikkeøkonomiske tab.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført et enkelt anbringende om tilsidesættelse af artikel 8 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention samt tilsidesættelse af pligten til god forvaltning og af omsorgspligten, for så vidt som
afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage afslørede lægelige oplysninger, som endvidere var åbenbart urigtige.

Sag anlagt den 7. september 2018 — Rumænien mod Kommissionen
(Sag T-530/18)
(2018/C 408/73)
Processprog: rumænsk
Parter
Sagsøger: Rumænien (ved C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu og O. Ichim, som befuldmægtigede)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/873 af 13. juni 2018 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse
udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)
og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), annulleres delvist, a) fuldt ud hvad angår
delforanstaltning 1a (for i alt 13 184 846,61 EUR for 2015 og 2016); b) fuldt ud hvad angår delforanstaltning 3a, 5a, 3b
og 4b (for i alt 45 532 000,96 EUR for 2014, 2015 og 2016), og subsidiært delvist for perioden forud for den
19. september 2015 (for i alt 21 315 857,50 EUR).
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.
1. Første anbringende om Kommissionens uhensigtsmæssige udøvelse af sine beføjelser til at udelukke visse omkostninger
fra EU-finansiering.
— Med anvendelsen af de i afgørelse 2018/873 fastsatte korrektioner foretog Kommissionen en uhensigtsmæssig
anvendelse af sine beføjelser i strid med artikel 52 i forordning nr. 1306/2013 samt med princippet om beskyttelse
af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet.
— Den anfægtede afgørelse er i strid med artikel 52 i forordning nr. 1306/2013, idet EU-institutionen efter drøftelser
med de rumænske myndigheder ved afgørelsen vedtog revisionen af det nationale program for udvikling af
landdistrikterne 2007-2013, hvorved den udtrykte sit samtykke vedrørende foranstaltningerne indeholdt i dette
program samt vedrørende betalingsmetoderne for delforanstaltning 1a, 3a, 5a, 3b og 4b inden for foranstaltning
215 — Betalinger til dyrevelfærd. Beslutningen om at godkende revisionen af det nationale program for udvikling af
landdistrikterne er en juridisk opgave, der vedrører gennemførelse af betalinger fra Unionens budget.
— De rumænske myndigheder har gennemført betalinger i overensstemmelse med Kommissionens godkendelse. I
denne sammenhæng er beslutningen om at foretage korrektioner ulovlig.

