FI

3.4.2017

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/41

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja D. Hanf)
Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Wit-Software, Consultoria e
Software para a Internet Móvel, SA (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat F. Teixeira Baptista ja C. Tomás Pedro)

Oikeudenkäynnin kohde
Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1059/2013-1), joka koskee WitSoftware, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA:n ja Construlink – Tecnologias de Informação, SA:n välistä
väitemenettelyä

Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.
2) Construlink – Tecnologias de Informação, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan
unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä Wit-Software,
Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA:lle valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

(1)

EUVL C 261, 11.8.2014.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Mayer v. EFSA
(Asia T-493/14) (1)
(Tilapäisesti siirretty kansallinen asiantuntija — EFSA:n säännöt tilapäisesti siirretyistä kansallisista
asiantuntijoista — Päätös olla jatkamatta tilapäistä siirtoa — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus
(EY) N:o 1049/2001 — Tutustumisoikeuden epääminen — Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden
suojaa koskeva poikkeus — Henkilötietojen suoja — Asetus (EY) N:o 45/2001 — Vahvistamis- ja
velvoittamisvaatimukset — Kannekirjelmää täydentävä kirjelmä — Vaatimusten muuttaminen —
Tutkittavaksi ottaminen)
(2017/C 104/57)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Mayer)
Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (asiamies: D. Detken, avustajinaan asianajajat R. Van der
Hout ja A. Köhler)

Oikeudenkäynnin kohde
SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla riitautetaan EFSA:n päätökset, joilla yhtäältä hylättiin kantajan vaatimus jatkaa
hänen tilapäistä siirtoaan kansallisena asiantuntijana EFSA:ssa ja joilla toisaalta hylättiin kantajan vaatimus saada tutustua
EFSA:n hallussa oleviin asiakirjoihin

Tuomiolauselma
1) Kanne jätetään tutkimatta.

FI

C 104/42

Euroopan unionin virallinen lehti

3.4.2017

2) Ingrid Alice Mayer velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelyyn liittyvät oikeudenkäyntikulut.
(1)

EUVL C 329, 22.9.2014.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Holistic Innovation Institute v. REA
(Asia T-706/14) (1)
(Tutkimus ja teknologian kehittäminen — Euroopan unionin rahoittamat hankkeet tutkimuksen alalla —
Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) —
Hankkeet ZONeSEC ja Inachus — Päätös evätä kantajan osallistuminen — Kumoamiskanne ja
vahingonkorvauskanne)
(2017/C 104/58)
Oikeudenkäyntikieli: espanja
Asianosaiset
Kantaja: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Espanja) (edustajat: aluksi asianajaja R. Muñiz García, sitten
asianajaja J. Marín López)
Vastaaja: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) (asiamiehet: S. Payan Lagrou ja V. Canetti, avustajanaan asianajaja J. Rivas)

Oikeudenkäynnin kohde
Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota REA:n johtajan 24.7.2014 tekemä päätös [ARES (2014)
2461172], jolla päätettiin neuvottelut kantajan kanssa ja evättiin tämän osallistuminen EU:n hankkeisiin Inachus ja
ZONeSEC, ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita kantajalle väitetysti
aiheutui siitä, että tämä jätettiin mainittuihin hankkeisiin osallistumisen ulkopuolelle ja että tätä koskevia tietoja välitettiin
mainitun päätöksen antamisen jälkeen

Tuomiolauselma
1) Kanne hylätään.
2) Holistic Innovation Institute, SLU velvoitetaan korvaamaan tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
3) Asianosaiset vastaavat välitoimimenettelystä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.
(1)

EUVL C 421, 24.11.2014.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Novar v. EUIPO
(Asia T-726/14) (1)
(Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, pätevyyttä ja sen
suojan laajuutta koskeva näyttö — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Päätös,
jolla väite hylätään aikaisempaa oikeutta koskevan näytön puuttumisen vuoksi — Asetuksen (EY) N:
o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohta — Päätöksen uudelleentarkastelu — Asetuksen (EY) N:o 207/
2009 62 artiklan 2 kohta — Asianajokuluista koostuva vahinko — Syy-yhteys)
(2017/C 104/59)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Novar GmbH (Albstadt, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Weede)

