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Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Biohealth Italia Srl (Rivoli, Itālija)
Informācija par procesu EUIPO
Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja
Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “LITHOREN” – Eiropas Savienības preču zīme
Nr. 12 744 901
Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process
Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 14. septembra lēmums lietā R 178/2017-2
Prasījumi
Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:
— atcelt apstrīdēto lēmumu;
— piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp EUIPO notikušajā procesā radušos izdevumus.
Izvirzītie pamati
— Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;
— Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

Prasība, kas celta 2017. gada 28. novembrī – Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (“NEYMAR”)
(Lieta T-795/17)
(2018/C 063/19)
Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – portugāļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Carlos Moreira (Guimarães, Portugāle) (pārstāvis: T. Soares Faria, advokāts)
Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)
Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barselona)
Informācija par procesu EUIPO
Strīdus preču zīmes īpašnieks: prasītājs
Attiecīgā strīdus preču zīme: vārdiska preču zīme “NEYMAR” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 11432044
Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process
Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 6. septembra lēmums lietā R 80/2017–2
Prasījumi
Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:
— atcelt apstrīdēto lēmumu un atbilstoši Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 53. punkta
2. punkta a) apakšpunktam atzīt Carlos Moreira k-gam piederošo preču zīmi Nr. 00000 “NEYMAR” par spēkā esošu
attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, kam šīs preču zīme ir reģistrēta;
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— piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:
— Regulas Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta pārkāpums.

Prasība, kas celta 2017. gada 11. decembrī – Správa železniční dopravní cesty/Komisija un Inovācijas un
tīklu izpildaģentūra (INEA)
(Lieta T-815/17)
(2018/C 063/20)
Tiesvedības valoda – čehu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Prāga, Čehijas Republika) (pārstāvis: F. Korbel, advokāts)
Atbildētājas: Eiropas Komisija un Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

Prasījumi
— atcelt Eiropas Komisijas 2017. gada 11. oktobra Lēmumu C(2014) 8572, atsauce INEA/ASI/MZ apr Ares(2017).

Pamati un galvenie argumenti
Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.
1. Pirmajā pamatā tiek apgalvots publisko līgumu “Jaunā dzelzceļa savienojuma Lovošice-Drēzdene Čehijas Republikas
teritorijā inženiertehniskā un vides analīze”, “Novērtējums par jaunā dzelzceļa savienojuma Prāga-Drēzdene Čehijas
Republikas teritorijā projektu” un “Jaunais dzelzceļš Litoměřice-Ústí nad Labem-Vācijas robeža” savstarpējās saiknes
nepareizs novērtējums.
Apstrīdētajā lēmumā ir teikts, šie publiskie līgumi ir cieši saistīti, un tie bija jāpiešķir kopā kā tādi, kas pārsniedz
robežvērtību. Tāds secinājums ir balstīts uz lietas nepareizu juridisko novērtējumu; šo publisko līgumu priekšmeti ir
savstarpēji nošķirami, un ieviešanai bija vajadzīgas atšķirīgas profesionālās kvalifikācijas.
2. Otrajā pamatā tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā nav norādīti pietiekami konkrēti iemesli par saistību starp
publiskajiem līgumiem, it īpaši
— nav norādīti detalizēti iemesli par nepareizi secināto tehnisko saistību starp publiskajiem līgumiem;
— nav norādīts, kādas konkrēti valsts vai Eiropas tiesību normas vai kādi konkrēti šo tiesību normu noteikumi ir
pārkāpti;
— nav norādīts neviens pārbaudāms apsvērums par to, uz kādiem pamatiem atbildētāja ir balstījusies, un ko tā ir
ņēmusi vērā un ko savukārt atstājusi bez ievērības, pieņemot lēmumu par faktisko summu, ko tā raksturo kā
neatbilstīgu.

