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3. mail 2017 esitatud hagi – Arbuzov versus nõukogu
(Kohtuasi T-258/17)
(2017/C 213/47)
Kohtumenetluse keel: tšehhi
Pooled
Hageja: Sergej Arbuzov (Kiiev, Ukraina) (esindaja: advokaat M. Mleziva)
Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada Sergej Arbuzovit puudutavas osas nõukogu 3. märtsi 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/381, millega muudetakse
otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga
Ukrainas;
— jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Sergej Arbuzovi kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.
1. Esimene väide, et rikutud on hea halduse põhimõtet
— Hageja tugineb oma hagiavalduses muu hulgas asjaolule, et Euroopa Liidu Nõukogu ei tegutsenud piisavalt hoolsalt
3. märtsi 2017. aasta otsuse (ÜVJP) 2017/381 vastu võtmisel, kuna ei analüüsinud enne vaidlustatud otsuse vastu
võtmist hageja argumente ja hageja poolt oma juhtumi toetamiseks esitatud tõendeid, ning lähtus peamiselt Ukraina
peaprokuröri põgusast kokkuvõttest, nõudmata Ukrainas toimuva uurimise käigu kohta mingitki täiendavat teavet.
2. Teine väide, et rikutud on hageja omandiõigust
— Hageja väidab selle kohta, et tema suhtes kehtestatud piirangud on ebaproportsionaalsed ja mittevajalikud ning
rikuvad tema omandiõigusele rahvusvahelisest õigusest tulenevaid tagatisi.

8. mail 2017 esitatud hagi – Ogrodnik vs. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)
(Kohtuasi T-276/17)
(2017/C 213/48)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poola) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl, H. Hartwig)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugal)

Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja
Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Tropical“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 3 435 773
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Menetlus EUIPO-s: kehtetuks tunnistamise menetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 2125/2016-1
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada vaidlustatud otsus;
— jätta rahuldamata kaebus, mille Aviário Tropical, SA esitas EUIPO tühistamisosakonna 15. juuli 2013. aasta otsuse peale
asjas 6029 C;
— mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Aviário Tropical, SA-lt, kui viimane astub menetlusse.
Väide
— Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punkti a koostoimes sama määruse artikli 8 lõike 1 punktiga b rikkumine.

10. mail 2017 esitatud hagi – Bank of New York Mellon versus EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)
(Kohtuasi T-278/17)
(2017/C 213/49)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: advokaadid A. Klett ja
K. Schülter)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Nixen Partners (Pariis, Prantsusmaa)
Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja
Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „NEXEN“ – registreerimistaotlus nr 13 374 152
Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 23. veebruari 2017. aasta otsus asjas R 1570/2016-2
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada 23. veebruari 2017. aasta vaidlustatud otsus asjas R 1570/2016-2 R 1571/2016-2 ja lükata vastulause tagasi;
— mõista kulud, sealhulgas hageja poolt apellatsioonikoja ja vastulausete osakonna menetlusega seoses kantud vältimatud
kulud välja EUIPO-lt.
Väide
— Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

