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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Lukošiūtė en D. Hanf,
gemachtigden)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Wit-Software, Consultoria e
Software para a Internet Móvel, SA (Lissabon, Portugal) (vertegenwoordigers: F. Teixeira Baptista en C. Tomás Pedro,
advocaten)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 6 maart 2014 (zaak R 1059/2013-1) inzake
een oppositieprocedure tussen Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel en Construlink — Tecnologias
de Informação

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Construlink — Tecnologias de Informação, SA zal haar eigen kosten dragen, alsook die van het Bureau voor intellectuele eigendom
van de Europese Unie (EUIPO) voor de onderhavige procedure en die van Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet
Móvel, SA voor de procedure voor de kamer van beroep.

(1)

PB C 261 van 11.8.2014.

Arrest van het Gerecht van 17 februari 2017 — Mayer/EFSA
(Zaak T-493/14) (1)
[„Gedetacheerd nationaal deskundige — Regels van EFSA voor de GND — Besluit om de detachering niet
te verlengen — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Weigering van toegang —
Uitzondering in verband met de bescherming van het privéleven en de integriteit van het individu —
Bescherming van persoonsgegevens — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Verzoeken om een vaststelling te
doen en een bevel te geven — Aanvullende memorie bij het verzoekschrift — Wijziging van bepaalde
vorderingen — Ontvankelijkheid”]
(2017/C 104/57)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Mayer, advocaat)
Verwerende partij: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (vertegenwoordiger: D. Detken, gemachtigde, bijgestaan
door R. Van der Hout en A. Köhler, advocaten)

Voorwerp
Beroep krachtens artikel 263 VWEU en strekkende tot betwisting van de besluiten van EFSA tot afwijzing van, ten eerste,
verzoeksters verzoek om haar detachering als nationaal deskundige bij EFSA te verlengen en, ten tweede, haar verzoek om
toegang te verkrijgen tot documenten die in het bezit zijn van EFSA

Dictum
1) Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.
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2) Ingrid Alice Mayer wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding.
(1)

PB C 329 van 22.9.2014.

Arrest van het Gerecht van 16 februari 2017 — Holistic Innovation Institute/REA
(Zaak T-706/14) (1)
[„Onderzoek en technologische ontwikkeling — Door de Unie gefinancierde onderzoeksprojecten —
Zevende kaderprogramma voor activiteiten op gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en
demonstratie (2007-2013) — Projecten ZONeSEC en Inachus — Besluit waarbij de verzoeker deelname
wordt geweigerd — Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding”]
(2017/C 104/58)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk
R. Muñiz García, vervolgens J. Marín López, advocaten)
Verwerende partij: Uitvoerend Agentschap onderzoek (vertegenwoordigers: S. Payan-Lagrou en V. Canetti, gemachtigden,
bijgestaan door J. Rivas, advocaat)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de directeur van het REA van 24 juli 2014
[ARES (2014) 2461172] tot beëindiging van de onderhandelingen met verzoeker en tot uitsluiting van zijn deelname aan
de Europese projecten ZONeSEC en Inachus en verzoek krachtens artikel 268 VWEU tot vergoeding van de schade die
verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van het feit dat hij van deelname aan genoemde projecten is uitgesloten en over
hem bepaalde gegevens zijn meegedeeld na dat besluit.

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Holistic Innovation Institute, SLU wordt verwezen in de kosten van de onderhavige procedure.
3) Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met de procedure in kort geding.
(1)

PB C 421 van 24.11.2014.

Arrest van het Gerecht van 17 februari 2017 — Novar/EUIPO
(Zaak T-726/14) (1)
[„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang
van het oudere merk — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen —
Beslissing tot afwijzing van de oppositie omdat het oudere recht niet is bewezen — Regel 19, lid 2,
onder a), van verordening (EG) nr. 2868/95 — Herziening van de beslissing — Artikel 62, lid 2, van
verordening (EG) nr. 207/2009 — Schade die bestaat in advocatenkosten — Causaal verband”]
(2017/C 104/59)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Novar GmbH (Albstadt, Duitsland) (vertegenwoordiger: R. Weede, advocaat)

