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Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— určil mimosmluvní odpovědnost SRB a uložil mu nahradit škodu, kterou žalobkyně utrpěla v důsledku všech jeho
jednání a opomenutí, při nichž došlo ke ztrátě celé její investice do podřízených dluhopisů BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A., jejichž byla majitelkou;
— uložil SRB, aby žalobkyni vyplatil náhradu utrpěné majetkové a nemajetkové újmy („požadovaná částka“):
— z titulu majetkové újmy celkovou částku 160 558,41 eur za amortizaci akcií Banco Popular; a
— z titulu nemajetkové újmy částku až 160 558,41 eur nebo částku, kterou Tribunál považuje za přiměřenou;
— konstatoval zvýšení požadované částky o vyrovnávací úroky ode dne 7. června 2017 až do vydání rozsudku v této věci;
— zvýšil požadovanou částku spolu s úroky z prodlení od okamžiku vydání rozsudku v této věci do okamžiku úplného
zaplacení požadované částky, o úrokovou sazbu určenou na základě sazby ECB pro hlavní refinanční operace
a zvýšenou o dva procentní body.
— uložil SRB náhradu nákladů řízení.

Důvody a hlavní argumenty
Důvody a hlavní argumenty jsou podobné jako důvody a hlavní argumenty vznesené ve věci T-659/17, Vallina Fonseca
v. SRB (2017 C 424, s. 42).

Žaloba podaná dne 2. července 2018 – mobile.de v. EUIPO – Družestvo s ograničéna otgavórnost
„Rezon“ (mobile.ro)
(Věc T-412/18)
(2018/C 294/75)
Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: mobile.de GmbH (Dreilinden, Německo) (zástupce: T. Lührig, advokát)
Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Družestvo s ograničéna otgavórnost „Rezon“ (Sofie, Bulharsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO
Majitel sporné ochranné známky: žalobkyně
Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Evropské unie mobile.ro –
ochranná známka Evropské unie č. 8 838 542
Řízení před EUIPO: řízení o prohlášení neplatnosti
Napadené rozhodnutí: rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 29. března 2018 ve věci R 111/2015-1
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Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil napadené rozhodnutí,
— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody
— Porušení čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ve spojení s jeho čl. 64 odst. 2
a 3,
— porušení čl. 19 odst. 2 a čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ve spojení s čl. 64 odst. 2
a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001,
— porušení čl. 60 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ve spojení s jeho čl. 8 odst. 1
písm. b) a čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem ii,
— porušení čl. 4 odst. 3 SEU ve spojení s právní zásadou zakotvenou v čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/
2009 a čl. 61 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Žaloba podaná dne 4. července 2018 – Portigon v. SRB
(Věc T-413/18)
(2018/C 294/76)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Portigon AG (Düsseldorf, Německo) (zástupci: D. Bliesener a V. Jungkind, Rechtsanwälte)
Žalovaný: Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 12. dubna 2018 o předem hrazených příspěvcích do Jednotného fondu pro řešení
krizí za rok 2018 (SRB/ES/SRF/2018/03) v rozsahu, v němž se týká žalobkyně;
— uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobkyně sedm žalobních důvodů, které jsou v podstatě totožné nebo podobné žalobním
důvodům tvrzeným ve věci T-420/17, Portigon v. SRB (1).
(1)
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