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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— inom ramen för dess möjligheter till processledning, anmoda svaranden att ge in beslutet den 30 mars 2016 av
generalsekreteraren vid EESK i vilket beslutades att inget ansvar utkrävs av chefen för den avdelning som sökanden
tillhör;
— meddela följande dom,
— beslutet den 3 mars 2016 av generalsekreteraren vid EESK, enligt vilket något ansvar inte ska utkrävas av chefen för
sökandes avdelning och avskrivningen av sökandens begäran om bistånd/klagomål den 14 december 2007,
förklaras ogiltigt,
— EESK förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.
1. Första grunden avser åsidosättande av motiveringsskyldigheten vilken följer av artikel 25 andra stycket i
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) liksom åsidosättande av
den administrativa samarbetsprincipen som följer av avtalet den 17 december 2007 mellan EESK och Regionkommittén.
2. Andra grunden hänför sig till åsidosättande av artikel 24 första stycket i tjänsteföreskrifterna och av artikel 41 i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som garanterar rätten till en god förvaltning. Det
angripna beslutet har särskilt fattats i strid med rätten att yttra sig och rätten till försvar.
3. Som tredje grund åberopas den uppenbart oriktiga bedömning som har gjorts av EESK genom beslutet om avskrivning
utan vidare åtgärder, i vilket det rättstridigt hänvisas till en förlikning i ett mål vid Europeiska unionens personaldomstol,
såväl som till resultatet från en administrativ utredning i vilken aldrig utreddes om de sakförhållanden som utgjorde
grund för sökandens klagomål objektivt sett hade kunnat bedömas som trakasserier.

Överklagande ingett den 25 juni 2018 – Aldi mot EUIPO – Crone (CRONE)
(Mål T-385/18)
(2018/C 285/56)
Överklagandet är avfattat på tyska
Parter
Klagande: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ombud: advokaterna N. Lützenrath, U. Rademacher,
C. Fürsen och M. Minkner)
Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Motpart vid överklagandenämnden: Christoph Michael Crone (Krefeld, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Varumärkessökande: Motparten vid överklagandenämnden
Omtvistat varumärke: Ansökan nr 14 854 533 om registrering av EU-figurmärket CRONE
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Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 14 mars 2018 i ärende R 1100/2017-1

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund
— Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Överklagande ingett den 25 juni 2018 – Delta-Sport mot EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT)
(Mål T-387/18)
(2018/C 285/57)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Delta-Sport Handelskontor GmbH (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten M. Krogmann)
Svarande: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Övrig part vid överklagandenämnden: Delta Enterprise Corp. (New York, New York, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO
Innehavare av det omtvistade varumärket: Sökanden vid tribunalen
Omtvistat varumärke: Ansökan om EU-figurmärke DELTA SPORT- Ansökan om registrering nr 14 327 911
Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 17 april 2018 i ärende R 1894/2017-5

Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna inklusive de kostnader som hänför sig till processen vid den femte
överklagandenämnden,
— vidta de övriga åtgärder som tribunalen anser vara lämpliga.

