
Skarga wniesiona w dniu 28 września 2018 r. – Angelidis / Parlament

(Sprawa T-593/18)

(2018/C 427/130)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Angelidis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci M. Maes i J.-N. Louis)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zawiadomienia nr 15 z dnia 10 sierpnia 2017 r. o zmianie uprawnień emerytalnych 
skarżącego;

— w stosownym przypadku, stwierdzenie nieważności decyzji o zwrocie niezależnego świadczenia w kwocie 
1 589,16 EUR w odniesieniu do września, października i listopada 2017 r. oraz w kwocie 4 815,16 EUR widniejącej 
na rozliczeniu emerytury z grudnia 2017 r.;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii 
Europejskiej, w zakresie w jakim zaskarżone decyzje są obarczone oczywistym błędem w ocenie.

2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa do dobrej administracji (art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), 
w zakresie w jakim strona pozwana nie uzasadniła swej decyzji i nie przestrzegała prawa skarżącego do bycia 
wysłuchanym oraz jego prawa dostępu do akt.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2018 r. – Hermann Albers/Komisja

(Sprawa T-597/18)

(2018/C 427/131)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Hermann Albers e.K. (Neubörger, Niemcy) (przedstawiciel: S. Roling, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2018) 4385 final z dnia 12 lipca 2018 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

We wniesionej skardze skarżący żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 4385 final z dnia 12 lipca 2018 r. 
dotyczącej jego skargi w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do art. 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (ustawy 
w sprawie komunikacji podmiejskiej w Dolnej Saksonii, zwanej dalej „NNVG”) (sprawa SA.46697 [2017/NN]) (Dz.U. 2018, 
C 292, s. 1).

Skarga jest oparta na jednym zarzucie, zgodnie z którym art. 7a NNVG stanowi, wbrew stanowisku Komisji, nową pomoc 
podlegającą obowiązkowi zgłoszenia. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2018 r. – Grupo textil brownie / EUIPO – 
The Guide Association (BROWNIE)

(Sprawa T-598/18)

(2018/C 427/132)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Grupo textil brownie, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci D. Pellisé Urquiza i J. C. Quero 
Navarro)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: The Guide Association (Londyn, Zjednoczone Królestwo)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy – zgłoszenie nr 14 016 844

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie R 2680/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

— Naruszenie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001.
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