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4. Čtvrtý žalobní důvod: Evropská ventrální banka porušila článek 47 Listiny základních práv Evropské unie tím, že
odepřela žalobkyni přístup k dokumentům, o které se uvedený orgán opřel pro účely plánu na záchranu společnosti
Banco Popular.

Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Quadri di Cardano v. Komise
(Věc T-828/17)
(2018/C 063/25)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Španělsko) (zástupci: N. de Montigny a J.-N. Louis, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise
Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 28. února 2017, jímž mu bylo
oznámeno, že s účinkem od 16. května 2014 budou vráceny jeho příspěvky za práci v zahraničí ve výši 16 %, jakož
i cestovní náklady, které mu byly přiznány na základě článku 4 přílohy VII služebního řádu během doby jeho
zaměstnání u Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EASME);
— [zrušil], v případě potřeby, výplatní pásky upravené v důsledku oznámení obsaženého ve výše uvedeném rozhodnutí;
— uložil žalované náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce následující žalobní důvody:
1. První žalobní důvod vychází z porušení článku 85 služebního řádu úředníků Evropské unie.
2. Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady legitimního očekávání, jakož i zásady právního jistoty, zjevně
nesprávného posouzení, jakož i porušení zásady řádné správy.

Žaloba podaná dne 27. prosince 2017 – Coesia v. EUIPO (Vyobrazení kruhového tvaru tvořeného
dvěma šikmými čarami červené barvy)
(Věc T-829/17)
(2018/C 063/26)
Jednací jazyk: italština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Coesia SpA (Bologna, Itálie) (zástupce: S. Rizzo, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Údaje týkající se řízení před EUIPO
Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie (Vyobrazení kruhového tvaru tvořeného dvěma
šikmými čarami červené barvy) – Přihláška č. 13 681 151
Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. září 2017, ve věci R 1272/2017-5

C 63/20

CS

Úřední věstník Evropské unie

19.2.2018

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— napadené rozhodnutí zrušil;
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody
— Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009;
— Porušení článku 75 nařízení č. 207/2009.

Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Szentes v. Komise
(Věc T-830/17)
(2018/C 063/27)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Gyula Szentes (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Moyse, advokát)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí ze dne 24. února 2017 a, jakkoli to bude potřebné, také rozhodnutí o zamítnutí stížnosti žalobce ze
dne 29. září 2017;
— uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z protiprávnosti oznámení o výběrovém řízení. Žalobce tvrdí, že čl. 6.4 přílohy III, který
vylučuje, aby bylo vyhověno žádostem o přezkum podaným z důvodu zpochybnění hodnocení provedeného výběrovou
komisí, je v rozporu s právem na účinné prostředky nápravy stanoveným v článku 47 Listiny základních práv. Napadené
rozhodnutí, vycházející z tohoto ustanovení, je tedy také protiprávní.
2. Druhý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění. Napadené rozhodnutí se omezuje na citování
výňatků z judikatury a nepředkládá seznam výběrových kritérií stanovený výběrovou komisí před hodnocením
přihlášek.
3. Třetí žalobní důvod vycházející ze zkreslení skutkového stavu a ze zjevně nesprávného posouzení. V tomto ohledu
žalobce kritizuje způsob, jakým výběrová komise posoudila údaje uvedené v přihlášce.
4. Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení oznámení o výběrovém řízení. Žalobce tvrdí, že výběrová komise
opomenula při rozhodování, zda žalobce splnil jednu z podmínek pro připuštění do výběrového řízení, spojit do
vzájemné souvislosti jednotlivé přihlášky.

