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Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20172046. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a
felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati
felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését.
Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozathoz nem csatoltak a közbeszerzési
eljárásban kért fordítások minőségének szintjét meghatározó kritériumokat vagy bármilyen javítási útmutatót vagy
összehasonlító jelentést, amely az alperes álláspontja szerint igazolhatja, hogy a felperes által benyújtott próbafordítás nem
érte el a megkövetelt minimális referenciaértékeket. A felperes úgy érvel e tekintetben, hogy a vitatott határozat nem volt
megfelelően megindokolva, és hogy a kiválasztási eljárás nem volt átlátható.

2018. február 5-én benyújtott kereset – Prieto kontra Bizottság
(T-61/18. sz. ügy)
(2018/C 134/32)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembourg) (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság
Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
állapítsa meg és mondja ki:
— elsődlegesen, hogy a Bizottság köteles a keletkezett károk megtérítésére, ezért köteles a felperesnek 68 831 eurót fizetni
a vagyoni károk megtérítéseként és 100 000 eurót a nem vagyoni károk megtérítéseként;
— másodlagosan, semmis a segítségnyújtás iránti kérelmet elutasító 2017. március 28-i határozat;
— mindenképpen a Bizottság köteles a költségek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes elsődlegesen arra hivatkozik, hogy a Bizottság szolgálati kötelezettségszegést
követett el azáltal, hogy nem ismerte el a felperes visszaélést bejelentő személy jogállását, ami vagyoni és nem vagyoni kárt
okozott a felperesnek, melyet az intézménynek kell megtérítenie. Másodlagosan a felperes azt állítja, hogy az intézmény
megsértette a személyzeti szabályzat 24. cikkét, amikor megtagadta, hogy a büntetőeljárás lezárásakor az e rendelkezésben
előírtak szerint segítséget nyújtson a felperesnek.

2018. február 6-án benyújtott kereset – Torro Entertainment kontra EUIPO – Grupo Osborne
(TORRO Grande Meat in Style)
(T-63/18. sz. ügy)
(2018/C 134/33)
A keresetlevél nyelve: angol
Felek
Felperes: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgária) (képviselő: A. Kostov ügyvéd)
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Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spanyolország)
Az EUIPO előtti eljárás adatai
A vitatott védjegy bejelentője: a felperes
A vitatott védjegy: TORRO Grande Meat in Style európai uniós ábrás védjegy – 14 744 452. sz. védjegybejelentés
Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás
A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 20-án hozott határozata (R 1776/
2017-2. sz. ügy)
Kereseti kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— részben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, amennyiben az elutasította a felszólalási osztály határozata
ellen benyújtott fellebbezést;
— az EUIPO-t és a Grupo Osborne S. A.-t kötelezze a „Torro Entertainment” Ltd. részéről a Törvényszék előtti eljárás és a
felszólalási eljárás kapcsán felmerült költségek viselésére.
Jogalapok
— a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése;
— az indokolási kötelezettség és a gondossági kötelezettség megsértése.

2018. február 6-án benyújtott kereset – Venezuela kontra Tanács
(T-65/18. sz. ügy)
(2018/C 134/34)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Venezuelai Bolivári Köztársaság (képviselők: F. de Gianni és L. Giuliano ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Tanácsa
Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— a felperesre vonatkozó részében semmisítse meg a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről
szóló, 2017. november 13-i (EU) 2017/2063 tanácsi rendeletet; és
— a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.
Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.
1. Az első, arra alapított jogalap, hogy a Tanács megsértette a felperes meghallgatáshoz való jogát a korlátozó intézkedések
oly módon történő elfogadásával, hogy korábban tájékoztatta volna a felperest erről a szándékáról, valamint anélkül,
hogy korábban meghallgatta volna a felperes álláspontját a korlátozó intézkedéseket állítólagosan igazoló tényekről.
2. A második, arra alapított jogalap, hogy a Tanács megsértette az indokolási kötelezettségét és azt a kötelezettségét, hogy
elegendő bizonyítékokat kell előterjesztenie a korlátozó intézkedések elfogadásához.

