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Kantaja väittää, että ”maksut” lentokoneista luokassa 2 000 – 5 700 kg nousevat veroiksi, koska ”kiinteä maksu” ”hyppää
radikaalisti” yli 1 700 prosenttia. Tässä erityisessä tapauksessa vastaajan kansalaiselle ”maksua” vastaan suorittama
palvelu on niin merkityksetön (minimaalinen), ettei vastaajan palvelua voida katsoa vastikkeeksi, vaan se muodostaa
veron.

Komissiolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa kantaa veroja lentoturvallisuuden alalla. Tämän vuoksi komission asetuksella
(EU) N:o 319/2014, jossa säädetään kantajan lentokoneen kaltaisia lentokoneita koskevista sertifiointitehtävistä
263 800 euron kiinteä maksu, joka on täysin suhteeton vastaajan todella suorittamiin tehtäviin nähden eikä siis ole
vastike vastaajan suorittamista palveluista, loukataan annetun toimivallan periaatetta.

2. Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaisella laskulla sellaisena, kuin se on vahvistettu riidanalaisella päätöksellä,
rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklaa.

Kantajan mukaan maksut, joita vastaaja laskutti asetuksen (EU) N:o 319/2014 perusteella kyseisestä sertifiointitehtävästä, ovat suhteettomia tavoiteltuun päämäärään nähden ja niillä loukataan näin ollen kantajalla Euroopan unionin
perusoikeuskirjan 16 artiklan mukaisesti olevaa vapautta harjoittaa elinkeinoa.

3. Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalainen lasku sellaisena, kuin se on vahvistettu riidanalaisella päätöksellä,
tarkoittaa syrjivää kohtelua ja tämän vuoksi sillä rikotaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklaa.

Vastaajan asetuksen (EU) N:o 319/2014 nojalla laatima riidanalainen lasku ei täytä Euroopan unionin perusoikeuskirjan
20 artiklan mukaisia vaatimuksia, koska kantajaa kohdellaan eri tavalla muihin tyyppihyväksyntätodistusta hakeviin
lentokonevalmistajiin verrattuna, vaikka tilanne edellyttää samanlaista kohtelua.

4. Neljännen kanneperusteen mukaan SEU 13 artiklan 2 kohtaa on rikottu.

Lopuksi kantaja väittää, että asetuksen (EU) N:o 319/2014 7 artiklan 2 kohdassa ei jätetä vastaajalle harkintavaltaa
sertifiointitehtävästä suoritettavan maksun osalta. Siinä pikemminkin määritetään, milloin maksettava maksu on kiinteä
maksu tai vaihtelevansuuruinen maksu. Tällä tavoin komissio on ylittänyt toimivaltansa antaa asetus ja täten loukannut
SEU 13 artiklan 2 kohdassa määrättyä toimielinten välistä tasapainoa.
(1)

Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta 27.3.2014
annettu komission asetus (EU) N:o 319/2014 (EUVL 2014, L 93, s. 58).

Kanne 22.6.2018 – NHS/EUIPO – HLC SB Distribution (CRUZADE)
(Asia T-378/18)
(2018/C 276/91)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset ja muut osapuolet
Kantaja: NHS, Inc. (Santa Cruz, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja P. Olson)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: HLC SB Distribution, SL (Irun, Espanja)
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Menettely EUIPO:ssa
Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa
Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin CRUZADE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus
nro 13 528 112
EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely
Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 13.4.2018 asiassa R 1217/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen päätöksen
— hylkää EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen 013 528 112 seuraavilta osin: ”rullalaudat ja niiden osat”
— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet
— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 5 kohtaa
on rikottu.

Kanne 25.6.2018 – Engel v. EUIPO – F. Engel (ENGEL)
(Asia T-381/18)
(2018/C 276/92)
Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset ja muut osapuolet
Kantaja: Engel GmbH (Pfullingen, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Pfitzer)
Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Muu osapuoli valituslautakunnassa: F. Engel K/S (Haderslev, Tanska)

Menettely EUIPO:ssa
Kyseessä olevan tavaramerkin hakija: Kantaja
Kyseessä oleva tavaramerkki: Kuviomerkin ENGEL Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan
unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 178 629
EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely
Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 26.3.2018 asiassa R 1423/2017-2 tekemä päätös

