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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Konklusion
1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.
2) Coppenrath-Verlag GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 55 af 23.2.2013.

8.3.2014

Rettens dom af 23. januar 2014 — Novartis mod KHIM
(CARE TO CARE)
(Sag T-68/13) (1)
(EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket CARE TO
CARE — absolut registreringshindring — mangel på fornø
dent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF)
nr. 207/2009)
(2014/C 71/36)
Processprog: engelsk

Rettens dom af 29. januar 2014 — Goldsteig Käsereien
Bayerwald mod KHIM — Vieweg (goldstück)

Parter

(Sag T-47/13) (1)

Sagsøger: Novartis AG (Bâle, Schweiz) (ved advokat M. Douglas)

(EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figur
mærket goldstück — det ældre EF-ordmærke GOLDSTEIG —
relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling —
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (ved M. Rajh og J. Crespo Carrillo, som
befuldmægtigede)

(2014/C 71/35)

Sagens genstand

Parter

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 29. november
2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 953/2012-1)
vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket CARE
TO CARE som EF-varemærke

Sagsøger: Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH (Cham, Tysk
land) (ved advokat S. Biagosch)

Konklusion

Processprog: tysk

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (ved A. Poch, som befuldmægtiget)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.
2) Novartis AG betaler sagens omkostninger.

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskon
toret og intervenient ved Retten: Christin Vieweg (Sonneberg, Tysk
land) (ved advokat J. Pröll)

Sagens genstand
Påstand om annullation af afgørelse truffet den 14. november
2012 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2589/2011-1)
vedrørende en indsigelsessag mellem Goldsteig Käsereien Bayer
wald GmbH og Christin Vieweg

Konklusion
1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.

(1) EUT C 108 af 13.4.2013.

Rettens dom af 23. januar 2014 — Kommissionen mod BO
(Sag T-174/13 P) (1)
(Appel — personalesag — kontraktansatte — social sikring
— godtgørelse af transportudgifter — transportudgifter af
sproglige grunde — artikel 19, stk. 2, i den fælles ordning
vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske
Fællesskaber — afsnit II, kapitel 12, punkt 2.5, i de
almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af
lægeudgifter)
(2014/C 71/37)

2) Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH betaler sagens omkostnin
ger.

(1) EUT C 86 af 23.3.2013.

Processprog: fransk
Parter
Appellant: Europa-Kommissionen (J. Currall og D. Martin, som
befuldmægtigede)

8.3.2014

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Den anden part i appelsagen: BO (Amman, Jordan) (ved advoka
terne L. Levi, M. Vandenbussche og C. Bernard-Glanz)

C 71/21

2) Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA bærer
sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen
afholdte omkostninger, herunder dem, der er afholdt i forbindelse
med sagen om foreløbige forholdsregler.

Sagens genstand
Appel af dom afsagt af Personaleretten (Første Afdeling) den 15.
januar 2013 BO mod Kommissionen (sag F-27/11, endnu ikke
trykt i Samling af Afgørelser), hvori der er nedlagt påstand om
ophævelse af dommen

Konklusion

(1) EUT C 157 af 2.6.2012.

Rettens kendelse af 13. januar 2014 — Lebedef mod
Kommissionen

1) Appellen forkastes.
2) Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de
omkostninger, som BO har afholdt i forbindelse med denne sag.

(1) EUT C 164 af 8.6.2013.

(Forenede sager T-116/13 P og T-117/13 P) (1)
(Appel — personalesag — tjenestemænd — bedømmelse —
karriereudviklingsrapport — bedømmelsesår 2008 og 2009
— tjenestefrihed på halv tid med henblik på faglig repræsen
tation — bedømmelsesrapport, som dækker det udførte
arbejde i den tjenestegren, tjenestemanden er tilknyttet —
faglig udpegning — frifindelse i førsteinstansen — åbenbart,
at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling,
delvis er ugrundet)

Rettens kendelse af 13. januar 2014 — Investigación
y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mod
Kommissionen

(2014/C 71/39)
Processprog: fransk

(Sag T-134/12) (1)
(Annullations- og erstatningssøgsmål — aftaler om Unionens
finansielle støtte til projekter inden for området for forskning
og udvikling — formalitetsindsigelse — ingen ændring af
påstandene — afvisning)
(2014/C 71/38)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT,
SA (Alicante, Spanien) (ved advokat M. Jiménez Perona)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal og B. Conte, som
befuldmægtigede, bistået af advokaterne J. Rivas Andrés og X.
García García)

Parter
Appellant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (ved
advokat F. Frabetti)
Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved C. Berar
dis-Kayser og G. Berscheid, som befuldmægtigede, bistået af
advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand
To appeller af kendelser afsagt af EU-Personaleretten (Tredje
Afdeling) den 12. december 2012, Lebedef mod Kommissionen
(sag F-70/11 og F-109/11, endnu ikke trykt i Samling af Afgø
relser) med påstand om annullation af disse kendelser

Konklusion
Sagens genstand

1) Appellerne forkastes.

Dels påstand om annullation af den afgørelse, som fremgår af
Kommissionens skrivelse af 13. januar 2012 om inddrivelse af
de beløb, der fremgår af debetnotaerne fra den revision, som
sagsøgeren har været genstand for, dels påstand om erstatning
uden for kontrakt, hvorved Kommissionen tilpligtes at betale
732 768 EUR i erstatning

2) Giorgio Lebedef bærer sine egne omkostninger og betaler EuropaKommissionens omkostninger i forbindelse med den foreliggende
sag.

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.

(1) EUT C 147 af 25.5.2013.

