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2) Ghost – Corporate Management SA ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1)

EUT C 309, 18.9.2017.

Tribunalens dom av den 20 september 2018 – Maico Holding mot EUIPO – Eico (Eico)
(Mål T-668/17) (1)
(EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket
Eico — Det äldre EU-ordmärket MAICO — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger
inte — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning
(EU) 2017/1001))
(2018/C 408/71)
Rättegångsspråk: engelska
Rättegångsdeltagare
Klagande: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Tyskland) (ombud: advokaterna T. Krüger och D. Deckers)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: J. Ivanauskas och D. Walicka)
Motpart vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen: Eico A/S (Brønderslev, Danmark) (ombud:
advokaten A. Skov)
Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 27 juli 2017 (ärende R 2089/20164) om ett invändningsförfarande mellan Maico Holding och Eico.
Domslut
1) Överklagandet ogillas
2) Maico Holding GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1)

EUT C 382, 13.11.2017.

Talan väckt den 4 september 2018 – XI mot kommissionen
(Mål T-528/18)
(2018/C 408/72)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: XI (ombud: advokaten N. Lhoëst)
Svarande: Europeiska kommissionen
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara kommissionens beslut av den 25 maj 2018 om avslag på sökandens klagomål i den mån det innehåller
medicinska uppgifter,
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— förplikta kommissionen att utge skadestånd som i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppskattats
till 5 000 euro för ideell skada,
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8 i Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, god förvaltningssed och administrationens
omsorgsplikt, i den mån beslutet om avslag på sökandens klagomål innebar röjande av medicinska uppgifter, vilka
dessutom var uppenbart felaktiga.

Talan väckt den 7 september 2018 – Rumänien mot kommissionen
(Mål T-530/18)
(2018/C 408/73)
Rättegångsspråk: rumänska
Parter
Sökande: Rumänien (ombud: C. Canţăr, E. Gane, C. Florescu, O. Ichim)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— delvis ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/873 av den 13 juni 2018 om undantagande från
unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden
för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): a) i dess helhet
såvitt avser delåtgärd 1a (belopp som uppgår till 13 184 846,61 euro med avseende på åren 2015 och 2016, b) i dess
helhet såvitt avser delåtgärderna 3a, 5a, 3b, 4b (belopp som uppgår till 45 532 000,96 euro med avseende på åren
2014, 2015 och 2016 och i andra hand delvis såvitt avser den tidsperiod som föregår den 19 september 2015 (belopp
som uppgår till 21 315 857,50 euro),
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.
1. Första grunden: Europeiska kommissionen har utövat sin behörighet att undanta vissa belopp från unionsfinansiering på
ett olämpligt sätt
— Genom tillämpning av de korrigeringar som följer av beslut 2018/873, har kommissionen utövat sin behörighet på
ett olämpligt sätt och därigenom åsidosatt såväl bestämmelserna i artikel 52 i förordning nr 1306/2013 som
principerna om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhet.
— Det angripna beslutet innebär ett åsidosättande av artikel 52 i förordning nr 1306/2013, eftersom
unionsinstitutionen, som en följd av de diskussioner som förts med de rumänska myndigheterna, genom beslut
har godkänt ändringarna i det nationella programmet för landsbygdsutveckling för åren 2007–2013 (PNSR) och
därigenom uttryckte sitt samtycke till de åtgärder som omfattas av PNSR och även till de betalningsmetoder som rör
delåtgärderna 1a, 3a, 5a, 3b och 4b inom ramen för åtgärd 215 – Betalningar för djurens välbefinnande. Beslutet om
godkännande av ändringarna i PNSR är ett juridiskt åtagande och medför betalningar från unionens budget.
— De rumänska myndigheterna har gjort utbetalningar i enlighet med kommissionens godkännande. I det
sammanhanget är beslutet att genomföra korrigeringar rättsstridigt.

