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4. Τέταρτος λόγος: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέβη το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον δεν παρέσχε στην προσφεύγουσα πρόσβαση στα έγγραφα επί των οποίων η ίδια στηρίχθηκε για να
θέσει την Banco Popular υπό εξυγίανση.

Προσφυγή της 22ας Δεκεμβρίου 2017 — Quadri di Cardano κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-828/17)
(2018/C 063/25)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Προσφεύγων: Alessandro Quadri di Cardano (Αλικάντε, Ισπανία) (εκπρόσωποι: N. de Montigny και J.-N. Louis, δικηγόροι)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αιτήματα
Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2017 του PMO με την οποία του κοινοποιείται η ανάκτηση, από τις
16 Μαΐου 2014, της αποζημιώσεως αποδημίας ύψους 16 % που του καταβλήθηκε και των εξόδων μεταφοράς που εισέπραξε
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του παραρτήματος VII του ΚΥΚ, κατά το διάστημα της απασχόλησής του στον EASME,
— στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο, να ακυρώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας όπως αυτά διορθώθηκαν μετά την
κοινοποίηση της προαναφερθείσας αποφάσεως·
— να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει δύο λόγους.
1. Ο πρώτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 85 του ΚΥΚ των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ο δεύτερος λόγος αντλείται από παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, καθώς και της αρχής της ασφάλειας
δικαίου, από πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως καθώς και από παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως.

Προσφυγή της 27ης Δεκεμβρίου 2017 — Coesia κατά EUIPO (Αναπαράσταση κυκλικού σχήματος, που
σχηματίζεται από δύο κόκκινες πλάγιες γραμμές)
(Υπόθεση T-829/17)
(2018/C 063/26)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Coesia SpA (Μπολόνια, Ιταλία) (εκπρόσωπος: S. Rizzo, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)
Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναπαράσταση κυκλικού σχήματος, που σχηματίζεται από δύο κόκκινες
πλάγιες γραμμές) — Υπ’ αριθ. 13 681 151 αίτηση καταχωρίσεως
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση
R 1272/2017-5

