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4. Neljas väide, et rikuti personalieeskirjade artiklit 59 ja tõlgendati vääralt personalieeskirjade artiklit 60.
5. Viies väide, et rikuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 41 ja 48, mis käsitlevad vastavalt erapooletut kohtlemist,
õigust olla ära kuulatud ja kaitseõigusi; samuti väide, et rikuti personalieeskirjade IX lisa artiklit 3, mis käsitleb õigust olla
ametisse nimetava asutuse poolt ära kuulatud enne distsiplinaarkomisjoni ette saatmist, arvestades kohtupraktikat, mis
tugineb kohtuotsusel Kerstens vs. komisjon (kohtuotsus, 14.2.2017, Kerstens vs. komisjon, T-270/16 P, ei avaldata,
EU:T:2017:74).
Hageja palub veel, et talle mõistetaks ELTL artikli 340 alusel hüvitisena mittevaralise kahju eest välja 889 000 eurot ja
varalise kahju eest 132 828,67 eurot.

29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – UZ versus parlament
(Kohtuasi T-47/18)
(2018/C 123/31)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: UZ (esindaja: advokaat J.-N. Louis)
Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— teha otsus, millega:
— tühistatakse Euroopa Parlamendi peasekretäri 27. veebruari 2017. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristus,
millega hageja viiakse alates 1. märtsist 2017 palgaastme AD 13 palgajärgust 3 palgaastme AD 12 palgajärku, ja nullida
palgaastmel AD 13 kogutud teenetepunktid;
— tühistatakse otsus, millega jäeti hageja abitaotlus rahuldamata;
— mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.
1. Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41 ning Euroopa Liidu ametnike
personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) IX lisa, kuna ametisse nimetav asutus ei kuulanud hagejat ära ei
IX lisa artikli 3 alusel otsuse tegemiseks ega enne personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud hageja abitaotluse
rahuldamata jätmist.
2. Teine väide, et on rikutud personalieeskirjade IX lisa artikleid 9, 10 ja 16, kuna vaidlustatud distsiplinaarotsus rikub
proportsionaalsuse põhimõtet ja sellega määratakse hagejale üldine karistus, mida ei ole personalieeskirjade IX lisas ette
nähtud, nimelt madalamale palgaastmele viimine, teenetepunktide tühistamine ja juhtimisülesannetest kõrvale jätmine.
3. Kolmas väide, et distsiplinaarnõukogu tegevus oli õigusvastane, kuna mitte üksnes ei olnud õigusvastane
distsiplinaarnõukogu poole pöördumine, ilma et hagejat oleks ära kuulatud, vaid distsiplinaarnõukogu rikkus menetluse
käigus ka kaitseõigusi.
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4. Neljas väide, et on rikutud personalieeskirjade artiklit 24, kuna ametisse nimetav asutus ei kuulanud enne hageja
abitaotluse rahuldamata jätmist hagejat ära.

31. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Fashion Energy versus EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)
(Kohtuasi T-54/18)
(2018/C 123/32)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Fashion Energy Srl (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid T. Müller, F. Togo)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Ühendriigid)
Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja
Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi 1st AMERICAN taotlus – registreerimistaotlus nr 8 622 078
Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 15. novembri 2017. aasta otsus asjas R 693/2017-2
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— peatada Üldkohtu kodukorra artikli 69 lõike d alusel menetlus kuni vastulauses osutatud ELi kaubamärgi
nr 005066113 osalise tühistamise kohta lõpliku ja siduva otsuse tegemiseni;
— tühistada vaidlustatud otsus;
— mõista hageja kohtukulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt.
Väited
— Audi alteram partem-põhimõtte rikkumine;
— Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Aeris Invest versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu
(Kohtuasi T-62/18)
(2018/C 123/33)
Kohtumenetluse keel: hispaania
Pooled
Hageja: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias
Megías ja A. Lois Perreau de Pinninck)
Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

