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4. Четвърто основание на жалбата: Европейската централна банка е нарушила член 47 от Хартата на основните права на
Европейския съюз, като е отказала на жалбоподателя достъп до документите, на които посочената институция се е
основала, за да обяви преструктурирането на Banco Popular.

Жалба, подадена на 22 декември 2017 г. — Quadri di Cardano/Комисия
(Дело T-828/17)
(2018/C 063/25)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Alessandro Quadri di Cardano (Аликанте, Испания) (представители: N. de Montigny и J.-N. Louis, avocats)
Ответник: Европейска комисия
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
да постанови
— отмяната на решение от 28 февруари 2017 г. на Службата за управление и плащане по индивидуални права от името на
Комисията (PMO), с което е уведомен, че трябва да възстанови предоставената му надбавка за експатриране в размер на
16 %, както и транспортните разходи, от които се е ползвал съгласно член 4 от приложение VII към Правилника през
периода на работа за EASME, считано от 16 май 2014 г.;
— ако е необходимо, да анулира фишовете за заплатата на жалбоподателя, които са били поправени в следствие от
уведомлението за горепосоченото решение;
— ответникът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.
Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.
1. Първото основание е изведено от нарушение на член 85 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз.
2. Второто основание е изведено от нарушение на принципите на оправдани правни очаквания и на правна сигурност, както
и от явна грешка в преценката и от нарушение на принципа на добра администрация.

Жалба, подадена на 27 декември 2017 г. — Coesia/EUIPO (Изображение на кръгова форма,
образувана от две дъгообразни линии в червен цвят)
(Дело T-829/17)
(2018/C 063/26)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподател: Coesia SpA (Болоня, Италия) (представител: S. Rizzo, avvocato)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Данни за производството пред EUIPO
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз (Изображение на кръгова форма, образувана от две дъгообразни
линии в червен цвят) — заявка за регистрация № 13 681 151
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 29.9.2017 г. по преписка R 1272/2017-5

