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Žaloba podaná 3. mája 2017 – Arbuzov/Rada
(Vec T-258/17)
(2017/C 213/47)
Jazyk konania: čeština
Účastníci konania
Žalobca: Sergej Arbuzov (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: M. Mleziva, advokát)
Žalovaná: Rada Európskej únie
Návrhy
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP
o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, v rozsahu,
v akom sa vzťahuje na Sergeja Arbuzova,
— uložil Rade Európskej únie povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Sergej
Arbuzov.
Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.
1. Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na riadnu správu veci verejných
— žalobca odôvodňuje svoju žaloby najmä tým, že Rada Európskej únie nekonala pri prijatí rozhodnutia (SZBP) 2017/
381 z 3. marca 2017 s náležitou starostlivosťou, pretože pred prijatím napadnutého rozhodnutia nepreskúmala
tvrdenie žalobcu a dôkazy predložené žalobcom, ktoré svedčia v jeho prospech, vychádzala zásadne zo stručného
zhrnutia Generálnej prokuratúry Ukrajiny a nepožiadala o žiadne doplňujúce informácie o priebehu vyšetrovania na
Ukrajine.
2. Druhý žalobný dôvod založený na porušení vlastníckeho práva žalobcu
— žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že obmedzenia, ktoré boli voči nemu prijaté, sú neprimerané, nadbytočné a porušujú
medzinárodné záruky týkajúce sa ochrany vlastníckeho práva žalobcu.

Žaloba podaná 8. mája 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)
(Vec T-276/17)
(2017/C 213/48)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobca: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poľsko) (v zastúpení A. von Mühlendahl, H. Hartwig, advokáti)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugalsko)
Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobca.
Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Tropical“ –
ochranná známka Európskej únie č. 3 435 773.
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Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. februára 2017 vo veci R 2125/2016-1.
Návrhy
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie,
— zamietol odvolanie, ktoré podala spoločnosť Aviário Tropical, SA proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia žalovaného
z 15. júla 2013 vo veci 6029 C,
— uložil EUIPO a Aviário Tropical, SA povinnosť nahradiť trovy konania.
Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/
2009.

Žaloba podaná 10. mája 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)
(Vec T-278/17)
(2017/C 213/49)
Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Klett a K. Schlüter,
lawyers)
Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nixen Partners (Paríž, Francúzsko)
Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO
Prihlasovateľ: žalobkyňa
Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „NEXEN“ – prihláška č. 13 374 152.
Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.
Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 23. februára 2017 vo veci R 1570/2016-2.
Návrhy
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil napadnuté rozhodnutie z 23. februára 2017 vo veci R 1570/2016-2 a zamietol námietku,
— uložil EUIPO povinnosť znášať trovy konaní, ako aj konania pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením,
vrátane všetkých nevyhnutných nákladov žalobkyne v týchto konaniach.
Uvádzaný žalobný dôvod
— porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

