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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/41

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Lukošiūtės ir D. Hanf
Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Wit-Software, Consultoria e Software para
a Internet Móvel, SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujama advokatų F. Teixeira Baptista ir C. Tomás Pedro

Dalykas
Ieškinys dėl 2014 m. kovo 6 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1059/2013-1), susijusio su protesto
procedūra tarp Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel ir Construlink – Tecnologias de Informação.

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti ieškinį.
2. Construlink – Tecnologias de Informação, SA padengia savo pačios bylinėjimosi išlaidas ir šiame procese Europos Sąjungos
intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas bei per procedūrą Apeliacinėje taryboje patirtas WitSoftware, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA bylinėjimosi išlaidas.

(1)

OL C 261, 2014 8 11.

2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayer/EFSA
(Byla T-493/14) (1)
(Deleguotasis nacionalinis ekspertas — EFSA deleguotųjų nacionalinių ekspertų taisyklės — Sprendimas
nepratęsti delegavimo — Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 —
Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti — Asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos išimtis —
Asmens duomenų apsauga — Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 — Prašymai konstatuoti ir įpareigoti —
Pareiškimas, kuriuo papildomas ieškinys — Reikalavimų pakeitimas — Priimtinumas)
(2017/C 104/57)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Ingrid Alice Mayer (Elvangenas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Mayer
Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba, atstovaujama D. Detken, padedamo advokatų R. Van der Hout ir A. Köhler

Dalykas
SESV 263 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo ginčijami EFSA sprendimai, pirma, atmesti ieškovės prašymą pratęsti jos
kaip nacionalinės ekspertės delegavimą į EFSA ir, antra, atmesti ieškovės prašymą suteikti galimybę susipažinti su EFSA
turimais dokumentais.

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.
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2. Priteisti iš Ingrid Alice Mayer bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.
(1)

OL C 329, 2014 9 22.

2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Holistic Innovation Institute/REA
(Byla T-706/14) (1)
(Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra — Europos Sąjungos finansuojami projektai mokslinių tyrimų
srityje — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa
(2007–2013 m.) — Projektai ZONeSEC ir Inachus — Sprendimas neleisti ieškovei dalyvauti — Ieškinys
dėl panaikinimo ir atsakomybės)
(2017/C 104/58)
Proceso kalba: ispanų
Šalys
Ieškovė: Holistic Innovation Institute, SLU (Posuelo de Alarkonas, Ispanija), atstovaujama iš pradžių atstovaujama advokato
R. Muñiz García, vėliau – J. Marín López
Atsakovė: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, atstovaujama S. Payan-Lagrou ir V. Canetti, padedamų advokato J. Rivas

Dalykas
Pirma, SESV 263 straipsniu paremtas prašymas panaikinti 2014 m. liepos 24 d. Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos
(REA) direktoriaus sprendimą (ARES (2014) 2461172), kuriuo nutarta nutraukti derybas su ieškove ir neleisti jai dalyvauti
europiniuose projektuose Inachus ir ZONeSEC, ir, antra, SESV 268 straipsniu paremtas prašymas atlyginti žalą, kurią
ieškovės, kaip teigiama, patyrė dėl pašalinimo iš minėtų projektų ir dėl to, kad priėmus minėtą sprendimą, buvo pranešta
tam tikra su ja susijusi informacija.

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti ieškinį.
2. Priteisti iš Holistic Innovation Institute, SLU bylinėjimosi išlaidas šioje byloje.
3. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
(1)

OL C 421, 2014 11 24.

2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Novar/EUIPO
(Byla T-726/14) (1)
(Deliktinė atsakomybė — Ankstesnio prekių ženklo egzistavimo, galiojimo ir apsaugos apimties
įrodymas — Europos Sąjungoje galiojanti tarptautinė registracija — Sprendimas atmesti protestą dėl
ankstesnės teisės įrodymo nebuvimo — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punktas —
Sprendimo peržiūra — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 62 straipsnio 2 dalis — Dėl advokato išlaidų
susidariusi žala — Priežastinis ryšys)
(2017/C 104/59)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Novar GmbH (Albštatas, Vokietija), atstovaujama advokato R. Weede

