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Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— paluda kostjal esitada menetlust korraldavate meetmete raames EMSK peasekretäri 30. märtsi 2016. aasta otsus, millega
otsustati hageja üksuse juhataja vastu mitte ühtegi süüdistust esitada;
— tühistada EMSK peasekretäri 30. märtsi 2016. aasta otsus, millega otsustati hageja üksuse juhataja vastu mitte ühtegi
süüdistust esitada ning jätta rahuldamata hageja 14. detsembri 2007. aasta abitaotlus/kaebus;
— mõista kohtukulud välja EMSK-lt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.
1. Esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 25 teisest
lõigust tulenevat põhjendamiskohustust ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee 17. detsembri
2007. aasta halduskoostöölepingu põhimõtteid.
2. Teine väide, on rikutud personalieeskirjade artikli 24 esimest lõiku ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 41, mis
annab igaühele õiguse heale haldusele. Vaidlusalune otsus tehti, rikkudes eelkõige hageja õigust olla ära kuulatud ja
kaitseõigusi.
3. Kolmas väide, et EMSK on teinud ilmse hindamisvea, kui ta võttis vastu otsuse menetluse lõpetamise kohta, milles oli
õigusvastaselt viidatud vaidluse lahendamise kokkuleppele Avaliku Teenistuse Kohtu asjas ja sellise haldusjuurdluse
järeldustele, mille käigus kunagi ei uuritud, kas hageja kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud võisid endast
objektiivselt kujutada psühholoogilist ahistamist.

25. juunil 2018 esitatud hagi – Aldi versus EUIPO – Crone (CRONE)
(Kohtuasi T-385/18)
(2018/C 285/56)
Hagiavalduse keel: saksa
Pooled
Hageja: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Saksamaa) (esindajad: advokaadid N. Lützenrath, U. Rademacher,
C. Fürsen ja M. Minkner)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Christoph Michael Crone (Krefeld, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta
Taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool
Vaidlusalune kaubamärk: ELi kaubamärgi CRONE registreerimistaotlus nr 14 854 533
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Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1100/2017-1

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada vaidlustatud otsus;
— mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide
— Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

25. juunil 2018 esitatud hagi – Delta-Sport versus EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT)
(Kohtuasi T-387/18)
(2018/C 285/57)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Delta-Sport Handelskontor GmbH (Hamburg, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Krogmann)
Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Delta Enterprise Corp. (New York, New York, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus
Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi DELTA SPORT taotlus – registreerimistaotlus nr 14 327 911
Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 17. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 1894/2017-5

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada vaidlustatud otsus;
— mõista kulud, kaasa arvatud viienda apellatsioonikoja menetlusega seotud kulud välja EUIPO-lt;
— teha muud nõuetekohased toimingud.
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