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Sagsøgerens påstande
— Annullation af Domstolens afgørelse af 23. november 2017 (ref. 20172046) om afslag på det bud, sagsøgeren
indsendte i henhold til meddelelse om freelance-oversætterkontrakt 2017/S-002-001564 med henblik på græsk.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort gældende, at den anfægtede afgørelse ikke var ledsaget af enten et bestemt sæt
kriterier, som fastlagde kvalitetsniveauet for de oversættelser, der blev krævet i udbudsproceduren, eller nogen form for
korrektionsark eller en sammenlignende rapport, som kunne uddybe, hvorfor den prøveoversættelse, som ansøgeren
indsendte, ikke efter sagsøgtes opfattelse opnåede det krævede minimale benchmark. Sagsøgeren har i denne forbindelse
anført, at den anfægtede afgørelse var utilstrækkeligt begrundet og at udvælgelsesproceduren manglede gennemsigtighed.

Sag anlagt den 5. februar 2018 — Rodriguez Prieto mod Kommissionen
(Sag T-61/18)
(2018/C 134/32)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembourg) (ved advokaterne S. Orlandi og T. Martin)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Principalt tilpligtes Kommissionen at erstatte de lidte tab og således betale sagsøgeren et beløb på 68 831 EUR for det
økonomiske tab og 100 000 EUR for det ikke-økonomiske tab.
— Subsidiært annulleres afgørelsen af 28. marts 2017 om afslag på bistand.
— Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren principalt gjort gældende, at Kommissionen begik en tjenstlig fejl ved ikke at
anerkende hans status som informant (»whistle-blower«), hvilket forvoldte sagsøgeren et økonomisk og ikke-økonomisk
tab, som det tilkommer institutionen at erstatte. Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at institutionen har tilsidesat
vedtægtens artikel 24 ved at afvise at yde ham den bistand, der er fastsat i denne bestemmelse, efter straffesagen.

Sag anlagt den 6. februar 2018 — Torro Entertainment mod EUIPO — Grupo Osborne (TORRO
Grande Meat in Style)
(Sag T-63/18)
(2018/C 134/33)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarien) (ved advokat A. Kostov)
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Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Torro Entertainment
Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-figurmærket TORRO Grande Meat in Style — registreringsansøgning
nr. 14 744 452
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 20. december 2017 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1776/2017-2)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres delvist, for så vidt som den forkaster klagen over indsigelsesafdelingens afgørelse.
— EUIPO og Grupo Osborne, SA tilpligtes at betale de af »Torro Entertainment« Ltd. afholdte omkostninger i forbindelse
med sagens behandling for Retten, for appelkammeret og for indsigelsesafdelingen.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001
— Tilsidesættelse af begrundelsespligten og af pligten til at udvise omhu.

Sag anlagt den 6. februar 2018 — Venezuela mod Rådet
(Sag T-65/18)
(2018/C 134/34)
Processprog: engelsk
Parter
Sagsøger: Den Bolivariske Republik Venezuela (ved advokaterne F. Di Gianni og L. Giuliano)
Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande
— Rådets forordning (EU) 2017/2063 af 13. november 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i
Venezuela, for så vidt som forordningens bestemmelser vedrører sagsøgeren, annulleres.
— Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.
1. Første anbringende om, at Rådet tilsidesatte sagsøgerens ret til at blive hørt ved at vedtage de restriktive foranstaltninger
uden forinden at underrette sagsøgeren om dets hensigt og uden forinden at høre sagsøgerens standpunkt vedrørende de
forhold, der angiveligt begrunder de restriktive foranstaltninger.
2. Andet anbringende om, at Rådet tilsidesatte dets forpligtelse til at give begrundelse og fremlægge tilstrækkelig
dokumentation for vedtagelsen af de restriktive foranstaltninger.

