
— zasądzenie od pozwanych solidarnie względnie in solidum, ewentualnie od każdego pozwanego, na rzecz skarżącego 
kwoty w wysokości 209 950 EUR tytułem odszkodowania za szkodę majątkową oraz kwoty w wysokości 15 000 EUR 
tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

w każdym razie,

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania;

— zastrzeżenie dla skarżącego wszelkich pozostałych praw, roszczeń, żądań i środków prawnych.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca powołuje się na jedyny zarzut oparty na naruszeniu istotnych wymogów 
proceduralnych, w zakresie w jakim, po pierwsze, strona skarżąca nie została wysłuchana przed przyjęciem zaskarżonej 
decyzji i nie miała dostępu do dotyczących ją akt, a po drugie, uzasadnienie zawarte w tejże decyzji nie umożliwiało stronie 
skarżącej zrozumienia co zostało jej zarzucone. 

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2017 r. – Chioreanu / ERCEA

(Sprawa T-717/17)

(2018/C 013/34)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Nicolae Chioreanu (Oradea, Rumunia) (przedstawiciel: D.-C. Rusu, avocat)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o ponowne zbadanie propozycji nr 741797-NIP, ERC-2016- 
ADG;

— nakazanie Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ponownego zbadania propozycji badań.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi zarzut dotyczący naruszenia decyzji Komisji C(2015) 4975 ustanawiającej 
przepisy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w sprawie składania propozycji i procedur oceny, wyboru i przydzielania 
tych propozycji dotyczących programu szczególnego Horyzont 2020. 

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2017 r. – The Vianel Group / EUIPO – Viania Dessous 
(VIANEL)

(Sprawa T-724/17)

(2018/C 013/35)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Vianel Group LLC (Dover, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat V. Perrichon)
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Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Viania Dessous GmbH (Mössingen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego „VIANEL” – 
zgłoszenie nr 1 181 484

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie R 285/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— uwzględnienie zgłoszenia dokonanego przez skarżącą

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie wnoszącej sprzeciw kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami postępowania przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

— Izba Odwoławcza naruszyła mające zastosowanie przepisy rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii 
Europejskiej przy ocenie znaczenia przedstawionych przez wnoszącą sprzeciw dowodów używania, podobieństwa 
rozpatrywanych towarów i oznaczeń oraz prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2017 r. – Clestra Hauserman/Parlament

(Sprawa T-725/17)

(2018/C 013/36)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Francja) (przedstawiciel: adwokat J. Gehin)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego zawartej w jego piśmie z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
informującym skarżącą o odrzuceniu oferty, którą złożyła w odniesieniu do części nr 55 w ramach przetargu 
o sygnaturze INLO-D-UPIL-T-16-AO8 dotyczącego projektu rozbudowy i modernizacji budynku [im. Konrada 
Adenauera] w Luksemburgu („decyzji o odrzuceniu oferty”) oraz decyzji o udzieleniu tego zamówienia innemu 
oferentowi („decyzji o udzieleniu zamówienia”);

— zasądzenie od Parlamentu Europejskiego zapłaty na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości 1 000 893 EUR 
z tytułu odpowiedzialności pozaumownej, a w każdym razie kwoty 50 000 EUR z tytułu kosztów związanych 
z przygotowaniem oferty złożonej w ramach przetargu nr 2014/S 123–218302;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego wszystkimi kosztami postępowania.
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