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Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: A. Lukošiūtė и D. Hanf)
Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: WitSoftware, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Лисабон, Португалия) (представители: F. Teixeira Baptista и
C. Tomás Pedro, avocats)

Предмет
Жалба срещу решение на първи апелативен състав на EUIPO от 6 март 2014 г. (преписка R 1059/2013-1), постановено в
производство по възражение между Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel и Construlink —
Tecnologias de Informação

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Construlink — Tecnologias de Informação, SA понася направените от него съдебни разноски, както и направените от
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост EUIPO) за целите на настоящото производство, а също и
разноските, направени от Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA за целите на производството пред
апелативния състав.

(1)

ОВ C 261, 11.8.2014 г.

Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Mayer/ЕОБХ
(Дело T-493/14) (1)
(Командирован национален експерт — Правила на ЕОБХ относно КНЕ — Решение да не се
продължава командироването — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 —
Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на личния живот и
личната неприкосновеност — Защита на личните данни — Регламент (ЕО) № 45/2001 —
Искания за установяване на обстоятелства и за даване на задължителни указания —
Допълнително писмено изявление към жалбата — Изменение на исканията — Допустимост)
(2017/C 104/57)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Ingrid Alice Mayer (Елванген, Германия) (представител: T. Mayer, адвокат)
Ответник: Европейски орган за безопасност на храните (представители: D. Detken, подпомаган от R. Van der Hout и
A. Köhler, адвокати)

Предмет
Жалба на основание член 263 ДФЕС за оспорване на решенията на ЕОБХ за отхвърляне, от една страна, на искането на
жалбоподателката за продължаване на командироването ѝ като национален експерт към ЕОБХ, и от друга страна, на
заявлението ѝ за достъп до документите, съхранявани от ЕОБХ

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата като недопустима.
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2. Осъжда г-жа Ingrid Alice Mayer да заплати съдебните разноски, включително тези за обезпечителното производство.
(1)

ОВ C 329, 22.9.2014 г.

Решение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Holistic Innovation Institute/REA
(Дело T-706/14) (1)
(Научни изследвания и технологично развитие — Финансирани от Съюза проекти за научни
изследвания — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) — Проекти „ZONeSEC“ и „Inachus“ — Решение да
се откаже участието на жалбоподателя — Жалба за отмяна и иск за отговорност)
(2017/C 104/58)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Holistic Innovation Institute, SLU (Посуело де Аларкон, Испания) (представители: първоначално R. Muñiz
García, впоследствие J. Marín López, адвокати)
Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (представители: S. Payan-Lagrou и V. Canetti, подпомагани от
J. Rivas, avocat)
Предмет
От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение от 24 юли 2014 г. на директора на REA [ARES
(2014) 2461172] за прекратяване на преговорите с жалбоподателя и за отказ на участието му в европейските проекти
„Inachus“ и „ZONeSEC“, и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за присъждане на обезщетение за вредите,
които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради изключването му от участие в посочените проекти и от оповестяването
на някои данни за него вследствие на това решение
Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда Holistic Innovation Institute, SLU да заплати съдебните разноски в настоящото производство.
3) Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски в обезпечителното производство.
(1)

ОВ C 421, 24.11.2014 г.

Решение на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Novar/EUIPO
(Дело T-726/14) (1)
(Извъндоговорна отговорност — Доказване на съществуването, валидността и обхвата на
защита на по-ранната марка — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз —
Решение за отхвърляне на възражението поради липсата на доказателство за по-ранното
право — Правило 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Преразглеждане на
решението — Член 62, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вреда, състояща се в
разноски за адвокат — Причинно-следствена връзка)
(2017/C 104/59)
Език на производството: немски
Страни
Ищец: Novar GmbH (Албщат, Германия) (представител: R. Weede, адвокат)

