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Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Hansen Medical/EUIPO — Covidien
(„MAGELLAN“)
(Дело T-222/16) (1)
(Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз
„MAGELLAN“ — Реално използване — Доказателствена тежест — Член 15 и член 51,
параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 18 и член 58,
параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Процесуално нарушение, допуснато от
отдела по отмяна — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009
[понастоящем член 94 от Регламент № 2017/1001] — Устна фаза на производството — Член 77
от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 96 от Регламент № 2017/1001])
(2018/C 134/25)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Hansen Medical, Inc. (Маунтин Вю, Калифорния, Съединени щати) (представители: R. Kunze,
G. Würtenberger и T. Wittmann, avocats)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: D. Gája и D. Walicka)
Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Covidien
AG (Нойхаузен ам Райнфал, Швейцария) (представители: R. Ingerl и D. Wiedemann, avocats)

Предмет
Жалба срещу решение на втори апелативен състав на EUIPO от 3 февруари 2016 г. (съединени преписки R 3092/2014-2 и
R 3118/2014-2) относно производство по обявяване на недействителност между Hansen Medical и Covidien

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда Hansen Medical, Inc. да заплати съдебните разноски.

(1)

ОВ C 270, 25.7.2016 г.

Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — CEE Bankwatch Network/Комисия
(Дело T-307/16) (1)
(Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до решение
на Комисията за отпускане на заем от Евратом в полза на програмата за повишаване на
безопасността на атомните електроцентрали на Украйна — Частичен отказ на достъп —
Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на международните
отношения — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — По-висш
обществен интерес — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Прилагане към документи относно
решения, приети в рамките на Договора за Евратом)
(2018/C 134/26)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: CEE Bankwatch Network (Прага, Чешка република) (представител: C. Kiss, avocat)
Ответник: Европейска комисия (представители: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart и C. Cunniffe)
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Встъпила страна в подкрепа на ответника: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители:
първоначално M. Holt и D. Robertson, и впоследствие S. Brandon)

Предмет
Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение C(2016) 2319 окончателен на Комисията от 15 април 2016 г., с
което се отказва, на основание на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001
година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 145, 2001 г.,
стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76), достъпът до множество документи, отнасящи
се до Решение C(2013) 3496 окончателен на Комисията от 24 юни 2013 г., относно отпускане на заем от Евратом в
подкрепа на програмата на Украйна за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Осъжда CEE Bankwatch Network да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на
Европейската Комисия.
3) Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понася направените от него съдебни разноски.

(1)

ОВ C 305, 22.8.2016 г.

Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Zink/Комисия
(Дело T-338/16 P) (1)
(Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за
експатриране — Неизплащане на надбавката за експатриране в продължение на няколко години
вследствие на административна грешка — Член 90, параграф 1 от Правилника — Разумен срок)
(2018/C 134/27)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Richard Zink (Бамако, Мали) (представители: N. de Montigny и J.–N. Louis, адвокати)
Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: T. Bohr и F. Simonetti)

Предмет
Жалба срещу решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 11 април 2016 г., Zink/
Комисия (F-77/15, EU:F:2016:74), с която се иска отмяна на това решение

Диспозитив
1) Отменя решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз (втори състав) от 11 април 2016 г., Zink/
Комисия (F-77/15).
2) Отменя решението от 23 юли 2014 г. на служба „Управление и плащане по индивидуални права“ (PMO) на
Европейската комисия в частта, в която по силата на това решение Комисията е отказала да изплати на г-н Richard
Zink надбавката за експатриране за периода от 1 септември 2007 г. до 30 април 2009 г.

