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2) Ingrid Alice Mayer se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s řízením o předběžném opatření.
(1)

Úř. věst. C 329, 22.9.2014.

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. února 2017 – Holistic Innovation Institute v. REA
(Věc T-706/14) (1)
„Výzkum a technologický rozvoj — Projekty v oblasti výzkumu financované Unií — Sedmý rámcový
program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) — Projekty ZONeSEC
a Inachus — Rozhodnutí, kterým byla žalobci odepřena účast — Žaloba na neplatnost a na náhradu
škody“
(2017/C 104/58)
Jednací jazyk: španělština
Účastníci řízení
Žalobce: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Španělsko) (zástupci: původně R. Muñiz García, poté
J. Marín López, advokáti)
Žalovaná: Výkonná agentura pro výzkum (zástupci: S. Payan Lagrou a V. Canetti, zmocněnkyně, ve spolupráci s J. Rivasem,
advokát)

Předmět věci
Návrh založený na článku 263 SFEU, který zní na zrušení rozhodnutí ředitele REA ze dne 24. července 2014 [ARES (2014)
2461172], kterým bylo ukončeno vyjednávání se žalobcem a byla mu odepřena účast na evropských projektech Inachus
a ZONeSEC, a návrh založený na článku 268 SFEU, který zní na náhradu škody, která žalobci údajně vznikla z důvodu jeho
vyloučení z uvedených projektů a sdělení některých informací o něm po přijetí uvedeného rozhodnutí.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Holistic Innovation Institute, SLU se ukládá náhrada nákladů tohoto řízení.
3) Každý účastník řízení ponese vlastní náklady vynaložené v řízení o předběžném opatření.
(1)

Úř. věst. C 421, 24.11.2014.

Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2017 – Novar v. EUIPO
(Věc T-726/14) (1)
„Mimosmluvní odpovědnost — Důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany starší ochranné známky —
Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Rozhodnutí, kterým byla námitka zamítnuta pro
neexistenci důkazu o starším právu — Pravidlo 19 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2868/95 — Přezkum
rozhodnutí — Článek 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Újma spočívající v nákladech na
zastupování advokátem — Příčinná souvislost“
(2017/C 104/59)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Novar GmbH (Albstadt, Německo) (zástupce: R. Weede, advokát)

