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Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Biohealth Italia Srl (Rivoli, Italija)
Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: ES prekių ženklas LITHOREN – ES prekių ženklas Nr. 12 744 901
Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 14 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 178/2017-2
Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą,
— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per joje vykusią procedūrą.
Pagrindai, kuriais remiamasi
— Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,
— Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

2017 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Moreira / EUIPO – Da Silva Santos Júnior
(NEYMAR)
(Byla T-795/17)
(2018/C 063/19)
Kalba, kuria surašytas ieškinys: portugalų
Šalys
Ieškovas: Carlos Moreira (Gimarainsas, Portugalija), atstovaujamas advokato T. Soares Faria
Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)
Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barselona)
Su procedūra EUIPO susijusi informacija
Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkas: ieškovas
Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis prekių ženklas NEYMAR – Sąjungos prekių ženklas Nr. 11432044
Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra
Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 6 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 80/2017-2
Reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti ginčijamą sprendimą ir remiantis Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktu ir 53 straipsnio
2 dalies a punktu, pripažinti galiojančia prekių ženklo NEYMAR registraciją Nr. 00000, priklausančią Carlos Moreira,
visoms prekėms ir paslaugoms, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas.
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— priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi
— Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies pažeidimas.

2017 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Správa železniční dopravní cesty / Inovacijų ir tinklų
programų vykdomoji įstaiga (INEA)
(Byla T-815/17)
(2018/C 063/20)
Proceso kalba: čekų
Šalys
Ieškovė: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Praha, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato F. Korbel
Atsakovė: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2017 m. spalio 11 d. Europos Komisijos sprendimą C (2014) 8572, INEA/ASI/MZ apr Ares(2017).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas neteisingu ryšio tarp viešųjų pirkimų „Naujos geležinkelio linijos Čekijos
Respublikos teritorijoje Lovosicės – Dresdenas inžinerinis aplinkosauginis vertinimas“, „Naujos geležinkelio linijos
Čekijos Respublikos teritorijoje Praha – Dresdenas projekto vertinimas“ ir „Nauja linija Litomeržicės – Ūstis prie Labės –
VFR siena“ vertinimu.
Ginčijamame sprendime šie viešieji pirkimai laikomi glaudžiai susijusiais ir esą turėjo būti vykdomi kartu kaip viršijantys
nustatytą ribą. Tokia išvada grindžiama neteisingu teisiniu bylos vertinimu; šių viešųjų pirkimų dalykai skiriasi, o jų
vykdymas reikalavo skirtingos profesinės kvalifikacijos.
2. Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su tuo, kad ginčijamame sprendime nėra pateikta pakankamų konkrečių motyvų dėl
viešųjų pirkimų ryšio, nes jame
— nepateikiami išsamūs techninio viešųjų pirkimų tarpusavio ryšio motyvai ir ji įrodyta netinkamai,
— nenurodyta, kokie konkretūs nacionaliniai ir Europos Sąjungos aktai ar jų nuostatos buvo pažeisti,
— nepateikiama jokių motyvų, kuriuos būtų galima patikrinti, dėl to, kuo atsakovė vadovavosi, į ką atsižvelgė arba
neatsižvelgė nuspręsdama dėl konkrečios sumos, kurią pripažino neatitinkančia reikalavimų.

