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Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė i D. Hanf,
pełnomocnicy)
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Wit-Software, Consultoria
e Software para a Internet Móvel, SA (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciela: adwokaci F. Teixeira Baptista i C. Tomás Pedro)

Przedmiot
Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 6 marca 2014 r. (sprawa R 1059/2013-1) dotyczącą
postępowania w sprawie sprzeciwu między Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel a Construlink –
Tecnologias de Informação.

Sentencja
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Construlink – Tecnologias de Informação, SA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w związku z niniejszym postępowaniem oraz przez Wit-Software, Consultoria e Software para
a Internet Móvel, SA w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

(1)

Dz.U. C 261 z 11.8.2014.

Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – Mayer/EFSA
(Sprawa T-493/14) (1)
(Oddelegowany ekspert krajowy — Przepisy EFSA odnoszące się do END — Decyzja o nieprzedłużeniu
oddelegowania — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Odmowa dostępu —
Wyjątek dotyczący ochrony życia prywatnego i integralności jednostki — Ochrona danych osobowych —
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 — Żądania stwierdzenia i nakazania — Pismo uzupełniające skargę —
Zmiana żądań — Dopuszczalność)
(2017/C 104/57)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Strona skarżąca: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Mayer)
Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (przedstawiciele: D. Detken, pełnomocnik, wspierany przez
adwokatów R. Van der Houta i A. Köhler)

Przedmiot
Skarga na podstawie art. 263 TFUE zmierzająca do podważenia decyzji EFSA oddalających, po pierwsze, wniosek skarżącej
o przedłużenie jej oddelegowania w charakterze eksperta krajowego w EFSA, a po drugie, wniosek o udostępnienie
skarżącej dokumentów posiadanych przez EFSA.

Sentencja
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
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2) Ingrid Alice Mayer zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środka
tymczasowego.
(1)

Dz.U. C 329 z 22.9.2014.

Wyrok Sądu z dnia 16 lutego 2017 r. – Holistic Innovation Institute/REA
(Sprawa T-706/14) (1)
(Badania i rozwój technologiczny — Projekty finansowane przez Unię w dziedzinie badań — Siódmy
program ramowy na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (, 2007-2013) — Projekty
ZONeSEC i Inachus — Decyzja w sprawie odmowy uczestnictwa skarżącej — Skarga o stwierdzenie
nieważności i o stwierdzenie odpowiedzialności)
(2017/C 104/58)
Język postępowania: hiszpański
Strony
Strona skarżąca: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo R. Muñiz
García, następnie J. Marín López, adwokaci)
Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) (przedstawiciele: S. Payan-Lagrou i V. Canetti,
pełnomocnicy, wspierani przez J. Rivas, adwokata).
Przedmiot
Po pierwsze skarga w oparciu o art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora REA z dnia 24 lipca 2014 r.
[ARES (2014) 2461172] mającej na celu zakończenie rokowań ze skarżącą i odrzucenie jej uczestnictwa w europejskich
projektach Inachus i ZONeSEC oraz po drugie skarga w oparciu o art. 268 o naprawę szkody, którą skarżąca rzekomo
poniosła z powodu wykluczenia jej z udziału w rzeczonych projektach i ujawnienia pewnych informacji na jej temat
w następstwie wspomnianej decyzji
Sentencja
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Holistic Innovation Institute, SLU zostaje obciążona kosztami w ramach niniejszego postępowania.
3) Każda ze stron pokrywa swe własne koszty dotyczące postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.
(1)

Dz.U. C 421 z 24.11.2014.

Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2017 r. – Novar/EUIPO
(Sprawa T-726/14) (1)
[Odpowiedzialność pozaumowna — Dowód na istnienie, ważność i zakres ochrony wcześniejszego znaku
towarowego — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Decyzja oddalająca sprzeciw
ze względu na brak dowodu wcześniejszego prawa — Zasada 19 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 2868/95 — Zmiana decyzji — Artykuł 62 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Szkoda
polegająca na poniesieniu kosztów adwokackich — Związek przyczynowy]
(2017/C 104/59)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Strona skarżąca: Novar GmbH (Albstadt, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Weede)

