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Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan [luottamuksellinen] (1) 27.11.2017 tekemän päätöksen, jonka viite on ”eeas.ba.hr.3(2017)6459331” ja jolla
kantajan palkasta tehtiin 72 kalenteripäivän palkkaa vastaava pidätys
— kumoamaan tarpeellisin osin kantajan 3.1.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen seurauksena 2.5.2018 tehdyn
nimenomaisen hylkäämispäätöksen (eeas.ba.hr.3/ED/ld(2018)2309062)
— päättämään, että kantajalle kyseisen kumoamisen seurauksena palautettaviin määriin sovelletaan 5 prosentin
vuosittaista viivästyskorkoa tai muuta korkoa, jonka unionin yleinen tuomioistuin määrää, laskettuna eri
pidättämisajankohdat huomioon ottaen todelliseen maksupäivään saakka
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen
134 artiklan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu henkilöstösääntöjen 1 e artiklan
2 kohdan sekä 12, 12 a, 21, 25, 26, 55 ja 60 artiklan rikkomiseen, huolehtimisvelvoitteen laiminlyöntiin, hyvän hallinnon
periaatteen loukkaamiseen sekä henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 1 ja 2 artiklan sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (EYVL 2001, L 8, s. 1) rikkomiseen. Hän vetoaa
myös perusoikeuskirjan 41, 47 ja 52 artiklan rikkomiseen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen rikkomiseen, puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen, SEUT 296 artiklan rikkomiseen ja vielä oikeuden ja menettelyn väärinkäyttöön sekä
luottamuksensuojan ja prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatteiden ilmeiseen loukkaamiseen. Kantaja vetoaa vielä
periaatteen, jonka mukaan hallinto voi tehdä päätöksen vain laillisesti hyväksyttävillä perusteilla eli perusteilla, jotka ovat
merkityksellisiä ja joihin ei liity ilmeisiä arviointivirheitä taikka tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevia virheitä,
loukkaamiseen sekä suhteellisuusperiaatteen, kontradiktorisen periaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen
ja vielä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL 2001, L 145, s. 43) mukaisen periaatteen
loukkaamiseen.
(1)

Luottamukselliset tiedot poistettu.

Kanne 10.8.2018 – XF v. komissio
(Asia T-482/18)
(2018/C 364/20)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: XF (edustaja: asianajaja J.-N. Louis)
Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan 2.10.2017 annetun päätöksen, jolla häneltä evättiin asettautumiskorvaus, kun hän muutti ja aloitti
tehtävänsä Euroopan ulkosuhdehallinnon päätoimipaikassa
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— velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee henkilöstösääntöjen 20 artiklan ja niiden
liitteessä VII olevan 5 artiklan rikkomista.

Kanne 22.8.2018 – Currency One v. EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
(Asia T-501/18)
(2018/C 364/21)
Oikeudenkäyntikieli: puola
Asianosaiset ja muut osapuolet
Kantaja: Currency One S.A. (Poznań, Puola) (edustaja: asianajaja P. Szmidt)
Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Muu osapuoli valituslautakunnassa: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Puola)
Menettely EUIPO:ssa
Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa
Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki CINKCIARZ – EU-tavaramerkki nro 13 678 991
EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely
Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 18.6.2018 asiassa R 2598/2017-5 tekemä päätös
Vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
— kumoaa riidanalaisen päätöksen
— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.
Kanneperusteet
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b
ja c alakohtaa on rikottu.

