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Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada Euroopa Kohtu 23. novembri 2017. aasta otsus (viitenumber 20172046), millega lükati tagasi hageja
pakkumus, mille ta esitas seoses vabakutseliste tõlkijate hanketeatega 2017/S 002-001564 kreeka keele jaoks.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsusest ei nähtu kindlat kriteeriumide loetelu, millega nähakse ette
hankemenetluses nõutav tõlgete kvaliteeditase, ega ole sellele lisatud korrektuuridega lehte või võrdlevat aruannet, mis
hageja seisukohast põhjendaks, miks hageja esitatud proovitõlge ei vastanud minimaalselt nõutavale. Seetõttu väidab hageja,
et vaidlustatud otsus ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ja valikumenetlus ei olnud piisavalt läbipaistev.

5. veebruaril 2018 esitatud hagi – Rodriguez Prieto versus komisjon
(Kohtuasi T-61/18)
(2018/C 134/32)
Kohtumenetluse keel: prantsuse
Pooled
Hageja: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja T. Martin)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— esimese võimalusena kohustada komisjoni kahju hüvitama ning seega mõista hageja kasuks välja 68 831 eurot varalise
kahju eest ja 100 000 eurot mittevaralise kahju eest,
— teise võimalusena tühistada 28. märtsi 2017. aasta otsus abist keeldusmise kohta,
— igal juhul mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks väidab hageja esimese võimalusena, et komisjon pani toime ametialase eksimuse, jättes tähelepanuta
tema rikkumisest teataja staatuse, mis tekitas hagejale varalist ja mittevaralist kahju, mille peab hüvitama institutsioon.
Hageja väidab teise võimalusena, et institutsioon rikkus personalieeskirjade artiklit 24, kui ta keeldus talle abi andmisest,
mis on selles sättes kriminaalmenetluse lõppedes ette nähtud.

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Torro Entertainment versus EUIPO – Grupo Osborne (TORRO
Grande Meat in Style)
(Kohtuasi T-63/18)
(2018/C 134/33)
Hagiavalduse keel: inglise
Pooled
Hageja: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaaria) (esindaja: advokaat A. Kostov)

C 134/24

ET

Euroopa Liidu Teataja

16.4.2018

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)
Teine menetluspool apellatsioonikojas: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Hispaania)
Andmed EUIPO menetluse kohta
Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja
Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi TORRO Grande Meat in Style taotlus – registreerimistaotlus nr 14 744 452
Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus
Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 20. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1776/2017-2
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— Tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd sellega jäetakse rahuldamata kaebus vastulausete osakonna otsuse peale;
— mõista EUIPO-lt ja Grupo Osborne S.A.-lt välja menetluskulud, mida „Torro Entertainment“ Ltd. kandis liidu kohtu ning
apellatsioonikoja- ja vastulausemenetluses.
Väited
— Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;
— põhjendamiskohustuse ja hoolsuskohustuse rikkumine.

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu
(Kohtuasi T-65/18)
(2018/C 134/34)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: Venezuela Bolívari Vabariik (esindajad: advokaadid F. Di Gianni ja L. Giuliano)
Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu
Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 13. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2063 piiravate meetmete
kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja
— mõista kohtukulud välja nõukogult.
Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.
1. Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hageja õigust olla ära kuulatud, kuna ta võttis piiravad meetmed hagejat
eelnevalt oma kavatsusest teavitamata ja kuulamata ära hageja seisukohta asjaolude osas, mis neid piiravaid meetmeid
väidetavalt põhjendavad.
2. Teise väite kohaselt on nõukogu rikkunud põhjendamiskohustust ja kohustust esitada piisavalt tõendeid piiravate
meetmete võtmiseks.

