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Tožba, vložena 21. septembra 2018 – VE/ESMA
(Zadeva T-567/18)
(2018/C 436/76)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: VE (zastopnika: N. Flandin in L. Levi, odvetnika)
Tožena stranka: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razglasi za ničen sklep ESMA z dne 11. junija 2018 o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper sklep
ESMA z dne 14. novembra 2017, s katerim je bila prekinjena zaposlitev tožeče stranke pri ESMA;
— hkrati, če je treba, razglasi ta ničen sklep ESMA z dne 14. novembra 2017;
— naloži plačilo nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka;
— toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja šest razlogov.
1. Prvi tožbeni razlog: tožeča stranka o odločitvi o prekinitvi njene pogodbe o zaposlitvi ni bila obveščena v roku, ki je
določen v pogodbi.
2. Drugi tožbeni razlog: kršitev pravice do izjave.
3. Tretji tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve, kot je določena s členom 41(2) Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah, v skladu s katerim mora uprava svoje odločitve obrazložitvi.
4. Četrti tožbeni razlog: napačna pravna podlaga za odločitvi o zavrnitvi predlogov tožeče stranke in o prekinitvi pogodbe,
saj temeljita na ocenjevalnem poročilu za leto 2016, v katerem so bile storjene očitne napake pri presoji.
5. Peti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti.
6. Šesti tožbeni razlog: kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja, ki jo je imela tožena stranka ob upoštevanju zdravstvenih težav
in splošnih delovnih pogojev tožeče stranke.

Tožba, vložena 25. septembra 2018 – W. Kordes’ Söhne Rosenschulen/EUIPO (Kordes’ Rose
Monique)
(Zadeva T-569/18)
(2018/C 436/77)
Jezik postopka: nemščina
Stranke
Tožeča stranka: Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG (Klein Offenseth-Sparrieshoop, Nemčija) (zastopnik:
G. Würtenberger, odvetnik)
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Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO
Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Unije Kordes’ Rose Monique –prijava št. 15 856 743
Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. julija 2018 v zadevi R 1929/2017-1

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— izpodbijano odločbo razveljavi;
— EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga
— Kršitev člena 7(1)(m) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;
— kršitev člena 95 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Tožba, vložena 25. septembra 2018 – Crédit agricole/ECB
(Zadeva T-576/18)
(2018/C 436/78)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Crédit agricole SA (Montrouge, Francija) (zastopnika: A. Champsaur in A. Delors, odvetnika)
Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— na podlagi členov 256 in 263 PDEU razglasi ničnost Sklepa ECB-SSM-2018-FRCAG-75, ki ga je ECB sprejela 16. julija
2018;
— naloži plačilo stroškov ECB.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga.
1. Prvi tožbeni razlog: prekoračitev pooblastil v Sklepu Evropske centralne banke (ECB) z dne 16. julija 2018, v katerem je
tožeči stranki naložena upravna sankcija za trajajočo kršitev kapitalskih zahtev iz člena 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska
podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL 2013, L 176, str. 1) (v nadaljevanju: izpodbijani sklep). Tožeča
stranka v zvezi s tem navaja te trditve:
— primarno trdi, da je ECB napačno uporabila pravo pri razlagi člena 26(3) Uredbe (EU) št. 575/2013, s katerim naj
ustanovam ne bi bilo naloženo, da morajo od ECB pridobiti predhodno dovoljenje za uvrstitev navadnih delnic
v temeljni kapital.

