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Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Wit-Software,
Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: F. Teixeira Baptista a C. Tomás Pedro,
advokáti)

Predmet veci
Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. marca 2014 (vec R 1059/2013-1) týkajúcemu sa
námietkového konania medzi spoločnosťou Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel a spoločnosťou
Construlink – Tecnologias de Informação

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Construlink – Tecnologias de Informação, SA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené
Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na účely tohto konania a spoločnosťou Wit-Software, Consultoria
e Software para a Internet Móvel, SA na účely konania pred odvolacím senátom.

(1)

Ú. v. EÚ C 261, 11.8.2014.

Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Mayer/EFSA
(Vec T-493/14) (1)
(„Vyslaný národný expert — Predpisy EFSA o VNE — Rozhodnutie o nepredĺžení vyslania — Prístup
k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na
ochranu súkromia a integrity jednotlivca — Ochrana osobných údajov — Nariadenie (ES) č. 45/2001 —
Návrhy na určenie a na uloženie príkazu — Doplňujúce podanie k žalobe — Zmena návrhov —
Prípustnosť“)
(2017/C 104/57)
Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Nemecko) (v zastúpení: T. Mayer, advokát)
Žalovaný: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (v zastúpení: D. Detken, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci
R. Van der Hout a A. Köhler, advokáti)

Predmet veci
Žaloba podaná na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúca k napadnutiu rozhodnutí EFSA, ktorými sa zamietajú jednak
žiadosť žalobkyne o predĺženie jej vyslania ako národného experta v EFSA a jednak žiadosť o prístup k dokumentom,
ktorými EFSA disponuje

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta ako neprípustná.
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2. Pani Ingrid Alice Mayer je povinná nahradiť trovy konania, vrátane trov konania vzniknutých v konaní o nariadení predbežného
opatrenia.
(1)

Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014.

Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. februára 2017 – Holistic Innovation Institute/REA
(Vec T-706/14) (1)
(Technický výskum a vývoj — Projekty financované Úniou v oblasti výskumu — Siedmy rámcový program
v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Projekty ZONeSEC
a Inachus — Rozhodnutie o odmietnutí účasti žalobcu — Žaloba o neplatnosť a žaloba o zodpovednosť)
(2017/C 104/58)
Jazyk konania: španielčina
Účastníci konania
Žalobca: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne R. Muñiz García, neskôr
J. Marín López, advokáti)
Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA) (v zastúpení: S. Payan-Lagrou a V. Canetti, splnomocnení zástupcovia, za
právnej pomoci J. Rivas, advokát)

Predmet veci
Na jednej strane návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia riaditeľa REA z 24. júla 2014 [ARES (2014)
2461172], ktorou sa ukončili rokovania so žalobcom a zamietla účasť žalobcu na európskych projektoch Inachus
a ZONeSEC a, na druhej strane, návrh podľa článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu
jeho vylúčenia z účasti na uvedených projektoch a z dôvodu oznámenia určitých informácií o ňom v nadväznosti na
uvedené rozhodnutie

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Holistic Innovation Institute, SLU, je povinný nahradiť trovy tohto konania.
3. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy súvisiace s konaním o nariadení predbežného opatrenia.
(1)

Ú. v. EÚ C 421, 24.11.2014.

Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Novar/EUIPO
(Vec T-726/14) (1)
(„Mimozmluvná zodpovednosť — Dôkaz o existencii, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej
známky — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Rozhodnutie, ktorým sa zamieta
námietka z dôvodu neexistencie dôkazu skoršieho práva — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES)
č. 2868/95 — Preskúmanie rozhodnutia — Článok 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Škoda
spočívajúca v nákladoch na právne zastúpenie advokátom — Príčinná súvislosť“)
(2017/C 104/59)
Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Novar GmbH (Albstadt, Nemecko) (v zastúpení: R. Weede, advokát)

