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— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.
1. Första grunden: Kommissionens underlåtenhet att inleda en formell granskning genom att felaktigt fastställa att det
statliga stödet inte ger upphov till några tvivel gällande förenlighet med den inre marknaden.
— Sökandena har till stöd för denna grund, för det första, anfört att det statliga stödet inte är ägnat att uppfylla det
eftersträvade målet vilket är att avhjälpa en allvarlig störning av den nederländska ekonomin genom att ersätta fasta
utgifter hos företag vars omsättning minskat med 30 procent till följd av Covid 19-pandemin och de åtgärder som
därpå vidtagits av regeringen. Det maximala stödbeloppet är enligt sökandenas uppfattning otillräckligt för att uppnå
ändamålet för stödåtgärden. Åtgärden innebär att stora företag kan beviljas ett maximalt stödbelopp på
600 000 euro. Detta belopp är otillräckligt för att avhjälpa en allvarlig störning i den nederländska ekonomin genom
att säkerställa att företag förblir livskraftiga. I synnerhet för större företag som sökandena är 600 000 euro inte
tillräckligt för att effektivt avhjälpa den minskade omsättningen till följd av Covid 19-pandemin.
— Sökandena har, för det andra, anfört att det statliga stödet är oproportionerligt. Det ifrågavarande stödet går utöver
vad som är nödvändigt för att avhjälpa bristande likviditet hos små- och medelstora företag och bistå deras fasta
kostnader. Det oproportionerliga belopp som beviljas små- och medelstora företag innebär faktiskt att de blir mer
konkurrenskraftiga eftersom de inte begränsas av sina fasta kostnader. Små- och medelstora företag tvingas dessutom
inte i lika hög grad att använda (1) sitt egna kapital för att förbli konkurrenskraftiga. Sökandena erhåller ett maximalt
belopp på 600 000 euro för att driva 33 hotell. Små- och medelstora företag kan beviljas nästan samma stödbelopp
för att avhjälpa likviditetsbrister inom bara ett litet eller medelstort hotell.
2. Andra grunden: Kommissionen har gjort sig skyldig till processuella oegentligheter eftersom det angripna beslutet var
bristfälligt motiverat.
— Den andra grunden avser brister i förfarandet för att anta det angripna beslutet. Enligt sökandena innehåller beslutet
en bristfällig motivering eftersom den disproportionerliga skillnaden gällande maximalt stöd till små och medelstora
företag, å ena sidan, och större företag oavsett form, å andra sidan, varken omnämns (eller motiveras) i beslutet.
Åtgärdens lämplighet i sig motiveras inte heller i beslutet eller den omständigheten att små och medelstora företag
kunde beviljas stöd genom två tidigare stödordningar. Kommissionen har således inte möjliggjort för sökandena att
genom sitt beslut förstå skälen till att det statliga stödet ansågs förenligt med den inre marknaden. Detta medför ett
åsidosättande av artikel 296 FEUF.

(1)

Översättarens anmärkning: I ansökan varigenom talan väcks hänvisas till att berörda företag måste ”konsultera” sitt egna kapital.

Överklagande ingett den 25 maj 2021 – Muschaweck mot EUIPO – Conze (UM)
(Mål T-293/21)
(2021/C 278/91)
Överklagandet är avfattat på: tyska
Parter
Klagande: Ulrike Muschaweck (München, Tyskland) (ombud: advokaten C. Konle)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Joachim Conze (München)
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Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: EU-ordmärket UM – EU-varumärke nr 9 305 731
Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 15 mars 2021 i ärende R 2260/2019-2
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet och ogiltigförklara det beslut som EUIPO:s annulleringsenhet meddelade den
6 augusti 2019, i den del det bestämdes att registreringen av EU-varumärke nr 9 305 731 ska bestå för övriga tjänster,
nämligen för
klass 44: Medicinska tjänster inom området för diskbråckskirurgi,
— i sin helhet bifalla ansökan om upphävande av EU-varumärke nr 9 305 731,
— fastställa att EU-varumärke nr 9 305 731 från och med den 20 juni 2017 därmed ska upphöra för samtliga varor och
tjänster, nämligen för
klass 10: Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon
och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial,
klass 41: Undervisning och underhåll; utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; alla
ovannämnda tjänster med anknytning till området för medicinska tjänster,
klass 42: Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster;
industriella analystjänster, industriella forskningstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer;
alla ovannämnda tjänster med anknytning till området för medicinska tjänster,
klass 44: Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; jordbruks-,
vattenbruks-, trädgårds- och skogsbrukstjänster, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder
— Det överklagade beslutet har tillkommit genom formfel: företrädandet av motparten saknar giltig grund;
varumärkesinnehavarens synpunkter har getts in för sent;
— Det överklagade beslutet har tillkommit genom materiella fel: den ursprungliga varumärkesinnehavaren har inte
samtyckt till användningen av varumärket; EU-varumärket UM har inte varit föremål för verkligt bruk; användning av
EU-varumärket UM med tillägget ”Dr. Muschaweck”.

Överklagande ingett den 24 maj 2021 – Joules mot EUIPO – Star Gold (Jules Gents)
(Mål T-294/21)
(2021/C 278/92)
Överklagandet är avfattat på: engelska
Parter
Klagande: Joules Ltd (Market Harborough, Förenade kungariket) (ombud: advokaten P. Martini-Berthon)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Star Gold GmbH (Pforzheim, Tyskland)

