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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 104/41

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselők: A. Lukošiūtė és D. Hanf meghatalmazottak)
A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: Wit-Software, Consultoria
e Software para a Internet Móvel, SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: F. Teixeira Baptista és C. Tomás Pedro ügyvédek)

Az ügy tárgya
Az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel és a Construlink –
Tecnologias de Informação közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. március 6-án hozott határozata (R 1059/
2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Construlink – Tecnologias de Informação, SA maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
(EUIPO) részéről a jelen eljárással összefüggésben felmerült költségeket és a Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet
Móvel, SA részéről a fellebbezési tanács előtti eljárással összefüggésben felmerült költségeket.

(1)

HL C 261., 2014.8.11.

A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete –Mayer kontra EFSA
(T-493/14. sz. ügy) (1)
(„Kirendelt nemzeti szakértő — A kirendelt nemzeti szakértőkről szóló EFSA-szabályok — A kirendelés
meg nem hosszabbításáról szóló határozat — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK
rendelet — A hozzáférés megtagadása — A személyiség és a magánszemély becsületének védelmére
vonatkozó kivétel — A személyes adatok védelme — 45/2001/EK rendelet — Megállapításra és meghagyás
kibocsátására irányuló kérelmek — Keresetlevelet kiegészítő beadvány — A kereseti kérelmek
módosítása — Elfogadhatóság”)
(2017/C 104/57)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Németország) (képviselő: T. Mayer ügyvéd)
Alperes: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (képviselők: D. Detken meghatalmazott, segítői: R. Van der Hout és
A. Köhler ügyvédek)

Az ügy tárgya
Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott, és az EFSA-nak egyrészt a felperesnek nemzeti szakértőként az EFSA-hoz történő
kirendelésének meghosszabbítására irányuló kérelmét, másrészt pedig a felperes EFSA birtokában lévő dokumentumokhoz
való hozzáférése iránti kérelmét elutasító határozatainak vitatására irányuló kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet – mint elfogadhatatlant – elutasítja.
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2) A Törvényszék Ingrid Alice Mayert kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült
költségeket is.
(1)

HL C 329., 2014.9.22.

A Törvényszék 2016. február 17-i ítélete – Holistic Innovation Institute kontra REA
(T-706/14. sz. ügy) (1)
„Kutatás és technológiafejlesztés — Az Unió által a kutatás területén finanszírozott projektek — A
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogram (2007 –
2013) — A ZONeSEC és Inachus projekt — A felperes részvételét megtagadó határozat — Megsemmisítés
és felelősség megállapítása iránti kereset”
(2017/C 104/58)
Az eljárás nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanyolország) (képviselők: kezdetben R. Muñiz García,
később J. Marín López ügyvédek)
Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (képviselők: S. Payan Lagrou és V. Canetti meghatalmazottak, segítőjük J. Rivas
ügyvéd)
Az ügy tárgya
Egyrészt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kereset a REA igazgatója 2014. július 24-i [ARES (2014) 2461172]
határozatának megsemmisítése iránt, amely lezárta a tárgyalásokat a felperessel és elutasította az Inachus és ZONeSEC
projektekben való részvételét, másrészt az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kereset azon kár megtérítése iránt, amelyet a
felperes állítólagosan elszenvedett az említett projektekben való részvételből való kizárása, valamint egyes, őt érintő
információknak az említett határozatot követően való közlése folytán.
Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék a Holistic Innovation Institute, SLU-t kötelezi a jelen eljárás keretében felmerült költségek viselésére.
3) Mindkét fél maga viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljáráshoz kapcsolódó saját költségeit.
(1)

HL C 421., 2014.11.24.

A Törvényszék 2017. február 17-i ítélete – Novar kontra EUIPO
(T-726/14. sz. ügy) (1)
(„Szerződésen kívüli felelősség — A korábbi védjegy létezésének, érvényességének és oltalma terjedelmének
bizonyítéka — Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás — A felszólalást a korábbi jogra
vonatkozó bizonyíték hiánya miatt elutasító határozat — A 2868/95/EK rendelet 19. szabálya
(2) bekezdésének a) pontja — Jogorvoslat saját hatáskörben — A 207/2009/EK rendelet 62. cikkének
(2) bekezdése — Ügyvédi költségek miatt felmerült kár — Okozati összefüggés”)
(2017/C 104/59)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Novar GmbH (Albstadt, Németország) (képviselő: R. Weede ügyvéd)

