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2018. február 22-én benyújtott kereset – Miles-Bramwell Executive Services kontra EUIPO (FREE)
(T-113/18. sz. ügy)
(2018/C 152/52)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Egyesült Királyság) (képviselő: J. Mellor QC)
Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: a FREE európai uniós szóvédjegy – 15 083 091. sz. védjegybejelentés
A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. november 27-én hozott határozata (R 2164/20161. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.

2018. február 22-én benyújtott kereset – Miles-Bramwell Executive Services kontra EUIPO (FREE)
(T-114/18. sz. ügy)
(2018/C 152/53)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Egyesült Királyság) (képviselő: J. Mellor QC)
Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy: a FREE európai uniós szóvédjegy – 15 081 508. sz. védjegybejelentés
A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. november 27-én hozott határozata (R 2166/20161. sz. ügy)

Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
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— az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok
— a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— a 2017/1001 rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése.

2018. február 27-én benyújtott kereset – Darmanin kontra EASO
(T-116/18. sz. ügy)
(2018/C 152/54)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Joanna Darmanin (Sliema, Málta) (képviselő: N. de Montigny ügyvéd)
Alperes: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék
— a következőképpen határozzon:
— megsemmisíti a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság (Executive Director) 2017. június 27-i határozatát,
amelyen keresztül a felperest a gyakorlat végével, 2017. július 15-én elbocsátja;
— amennyiben szükséges, megsemmisíti a panaszt elutasító 2017. január 29-i kifejezett határozatot;
— az alperest kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes hét jogalapra hivatkozik.
1. Az első jogalap az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 14. cikkének és az Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatal gyakornokaira alkalmazandó értékelő eljárásról szóló útmutató megsértésén alapul.
2. A második jogalap az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat)
43. cikke és az EASO Management Boardja által hozott, a személyzeti szabályzat 43. és 44. cikkének az ideiglenes
személyzetre való alkalmazásáról szóló, 2016. január 18-i határozat megsértésén alapul.
3. A harmadik jogalap az EASO Management Boardja által hozott, a középvezetői állományról szóló 2012. július 4-i
11. sz. határozatának megsértésén alapul.
4. A negyedik jogalap a megfelelő ügyintézés és a jogbiztonság elvének megsértésén alapul.
5. Az ötödik jogalap – másodlagosan – az egyenlő bánásmód elvének megsértése miatti jogellenességi kifogáson és a
tényleges meghallgatáshoz való jog megsértésén alapul.

