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2. Mõista kohtukulud välja Ghost – Corporate Management SA-lt.
(1)

ELT C 308, 18.9.2017.

Üldkohtu 20. septembri 2018. aasta otsus – Maico Holding versus EUIPO – Eico (Eico)
(Kohtuasi T-668/17) (1)
(Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu sõnamärgi Eico taotlus — Varasem
Euroopa Liidu kaubamärk MAICO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse
puudumine — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd
määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b)
(2018/C 408/71)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid T. Krüger ja D. Deckers)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Ivanauskas ja D. Walicka)
Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Eico A/S (Brønderslev, Taani) (esindaja: advokaat A. Skov)

Ese
Hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 27. juuli 2017. aasta otsuse (asi R 2089/2016-4) peale, mis käsitleb Maico Holdingu
ja Eico vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon
1. Jätta hagi rahuldamata.
2. Mõista kohtukulud välja Maico Holding GmbH-lt.
(1)

ELT C 382, 13.11.2017.

4. septembril 2018 esitatud hagi – XI versus komisjon
(Kohtuasi T-528/18)
(2018/C 408/72)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: XI (esindaja: advokaat N. Lhoëst)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada komisjoni 25. mai 2018. aasta otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta osas, milles see sisaldab
meditsiinilisi andmeid;
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— mõista tekitatud mittevaralise kahju hüvitamiseks komisjonilt välja hüvitis summas, mis ex aequo et bono hinnatuna on
5 000 eurot;
— mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja üheainsa väite, mille kohaselt on rikutud Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8
ning õigust heale haldusele ja hoolitsemiskohustust, sest hageja kaebuse rahuldamata jätmise otsusega avalikustati
meditsiinilised andmed, mis pealegi on ilmselgelt valed.

7. septembril 2018 esitatud hagi – Rumeenia versus komisjon
(Kohtuasi T-530/18)
(2018/C 408/73)
Kohtumenetluse keel: rumeenia
Pooled
Hageja: Rumeenia (esindajad: C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu ja O. Ichim)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada osaliselt komisjoni 13. juuni 2018. aasta rakendusotsus (EL), mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid
kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi (EAFRD) raames: a) täielikult osas, mis puudutab allmeedet 1a (summas 13 184 846,61 eurot
eelarveaastatel 2015 ja 2016); b) täielikult osas, mis puudutab allmeetmeid 3a, 5a, 3b ja 4b (summas
45 532 000,96 eurot eelarveaastatel 2014, 2015 ja 2016) ja teise võimalusena osaliselt perioodi osas, mis eelneb
19. septembrile 2015 (summas 21 315 857,50 eurot);
— mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.
1. Esimene väide, et komisjon on vääralt kasutanud oma pädevust, otsustades, et Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid.
— Kohaldades otsuses 2018/873 märgitud korrektsioone, kasutas komisjon oma pädevust vääralt, rikkudes Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse nr 1306/2013 artiklit 52, ning õiguspärase ootuse ja
õiguskindluse põhimõtteid.
— Vaidlustatud otsus rikub määruse nr 1306/2013 artiklit 52, kuna pärast Rumeenia asutustega toimunud arutelu
kiitsid liidu institutsioonid otsusega heaks maaelu arengu riikliku programmi 2007-2013 (PNSR) muudatuse,
väljendades oma nõusolekut PNSRis ette nähtud meetmetega, sealhulgas meetoditega, mis puudutasid makseid
seoses allmeetmetega 1a, 3a, 5a, 3b ja 4b meetme 215 raames – Maksed seoses loomade heaoluga. PNSRi muutmise
heakskiitmise otsus tähendab õiguslikult siduva kohustuse võtmist ja viib maksete tegemiseni liidu eelarvest.
— Rumeenia asutused tegid väljamaksed komisjoni heakskiidul. Seda arvestades on korrektsiooni kohaldamise otsus
õigusvastane.

