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Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Novartis v.
OHIM (CARE TO CARE)

Výrok
1) Žaloba se zamítá.

(Věc T-68/13) (1)
2) Společnosti Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG se ukládá
náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 55, 23. 2. 2013.

(„Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní
ochranné známky Společenství CARE TO CARE — Absolutní
důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti —
Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)
(2014/C 71/36)
Jednací jazyk: angličtina

Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 — Goldsteig
Käsereien Bayerwald v. OHIM — Vieweg (goldstück)
(Věc T-47/13) (1)
(„Ochranná známka společenství — Námitkové řízení —
Přihláška obrazové ochranné známky Společenství goldstück
— Starší slovní ochranná známka Společenství GOLDSTEIG
— Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí
záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES)
č. 207/2009“)
(2014/C 71/35)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham,
Německo) (zástupce: S. Biagosch, advokát)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: A. Poch, zmocněnec)

Účastníci řízení
Žalobkyně: Novartis AG (Basilej, Švýcarsko) (zástupce: M.
Douglas, advokát)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupci: M. Rajh a J. Crespo Carrillo, zmoc
něnci)
Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 29. listopadu 2012 (věc R 953/2012-1) týkají
címu se přihlášky slovního označení CARE TO CARE jako
ochranné známky Společenství.
Výrok
1) Žaloba se zamítá.
2) Společnosti Novartis AG se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1) Úř. věst. C 108, 13.4.2013.

Další častnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako
vedlejší účastnice před Tribunálem: Christin Vieweg (Sonneberg,
Německo) (zástupce: J. Pröll, advokát)
Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2014 — Komise v.
BO
Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 14. listopadu 2012 (věc R 2589/2011-1) týkají
címu se námitkového řízení mezi Goldsteig Käsereien Bayerwald
GmbH a Christin Vieweg.

Výrok
1) Žaloba se zamítá.

(Věc T-174/13 P) (1)
(„Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní
zaměstnanci — Sociální zabezpečení — Náhrada cestovních
výdajů — Cestovní výdaje z jazykových důvodů — Článek 19
odst. 12 společných předpisů pro zdravotní pojištění úředníků
Evropských společenství — Hlava II kapitola 12 bod 2.5
obecných prováděcích ustanovení pro úhradu léčebných
výloh“)
(2014/C 71/37)

2) Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH se ukládá náhrada nákladů
řízení

(1) Úř. věst. C 86, 23.3.2013.

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská
komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)
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Další účastník řízení: BO (Ammán, Jordánsko) (zástupci: L. Levi,
M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

C 71/21

2) Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA, ponese
vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evrop
skou komisí, včetně nákladů spojených s řízením o předběžném
opatření.

Předmět
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro
veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 15.
ledna 2013, BO v. Komise (F-27/11), a směřující ke zrušení
tohoto rozsudku.

Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.
2) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady
řízení vynaložené BO v tomto stupni.

(1) Úř. věst. C 164, 8.6.2013.

Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Investigación
y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise

(1) Úř. věst. C 157, 2.6.2012.

Usnesení Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — Lebedef v.
Komise
(Věc T-116/13 P a T-117/13 P) (1)
(„Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci
— Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu —
Hodnocení za rok 2008 a 2009 — Výkon funkcí na poloviční
úvazek z důvodu zastupování pracovníků v odborech —
Hodnotící posudky týkající se funkcí vykonávaných v útvaru,
ke kterému byl dotyčný přidělen — Jmenování do funkce v
odborech — Zamítnutí žalob v prvním stupni řízení pro
zjevnou neopodstatněnost — Kasační opravný prostředek
zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“)
(2014/C 71/39)

(Věc T-134/12) (1)
(„Žaloba na neplatnost a náhradu škody — Smlouvy týkající
se finanční podpory projektů v oblasti výzkumu a vývoje ze
strany Unie — Námitka nepřípustnosti — Neexistence změny
kvalifikace návrhových žádání — Nepřípustnost“)
(2014/C 71/38)
Jednací jazyk: španělština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios
IT, SA (Alicante, Španělsko) (zástupce: M. Jiménez Perona, advo
kát)

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Účastník řízení podávající kasační opravné prostředky: Giorgio
Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti,
advokát)
Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: C. BerardisKayser a G. Berscheid, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägen
baurem, advokát)

Předmět

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a B. Conte, zmoc
něnci, ve spolupráci s J. Rivas Adnrésem a X. García Garcíou,
advokáty)

Dva kasační opravné prostředky podané proti usnesením Soudu
pro veřejnou službu Evropské unie (třetího senátu) ze dne 12.
prosince 2012, Lebedef v. Komise (F-70/11 a F-109/11, dosud
nezveřejněná ve Sbírce rozhodnutí) a znějící na zrušení těchto
usnesení.

Předmět věci

Výrok

Návrh na zrušení rozhodnutí obsaženého v dopise Komise ze
dne 13. ledna 2012, týkajícím se zpětného vymožení částek
uvedených ve vrubopisech vydaných na základě zprávy o auditu
provedeného u žalobkyně, a dále návrh na určení mimosmluvní
odpovědnosti směřující k tomu, aby Komisi byla uložena povin
nost nahradit škodu ve výši 732 768 eur

1) Kasační opravné prostředky se zčásti odmítají a zčásti zamítají.

Výrok
1) Žaloba se odmítá.

2) Giorgio Lebedef ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady
řízení vynaložené Evropskou komisí v tomto řízení.

(1) Úř. věst. C 147, 25.5.2013.

