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Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: A. Lukošiūtė och D. Hanf)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel,
SA (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna F. Teixeira Baptista och C. Tomás Pedro)

Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 6 mars 2014 (ärende R 1059/
2013-1) om ett invändningsförfarande mellan Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel och
Construlink – Tecnologias de Informação

Domslut
1) Överklagandet ogillas.
2) Construlink – Tecnologias de Informação, SA ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättgångskostnader som orsakats
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i detta förfarande och Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet
Móvel, SA i förfarandet vid överklagandenämnden.

(1)

EUT C 261, 11.8.2014

Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Mayer mot Efsa
(Mål T-493/14) (1)
(Utstationerad nationell expert — Efsas regler om utstationerade nationella experter — Beslut att inte
förlänga utstationeringen — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Nekad
tillgång — Undantag avseende skyddet för den enskildes privatliv och integritet — Skydd av
personuppgifter — Förordning (EG) nr 45/2001 — Begäran om fastställelse och föreläggande — Inlaga
som kompletterar ansökan — Ändring av yrkanden — Upptagande till sakprövning)
(2017/C 104/57)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Tyskland) (ombud: T. Mayer, advokat)
Svarande: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (ombud: D. Detken, biträdd av R. Van der Hout och A. Köhler,
advokater)

Saken
Talan enligt artikel 263 FEUF med bestridande av beslut från Efsa att avslå dels sökandens ansökan om förlängning av
hennes utstationering som nationell expert vid Efsa, dels hennes ansökan om tillgång till handlingar hos Efsa.

Domslut
1) Talan avvisas.
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2) Ingrid Alice Mayer ska ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.
(1)

EUT C 329, 22.9.2014.

Tribunalens dom av den 16 februari 2017 – Holistic Innovation Institute mot REA
(Mål T-706/14) (1)
(Forskning och teknisk utveckling — Unionsfinansierade forskningsprojekt — Sjunde ramprogrammet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Projekten ZONeSEC och Inachus —
Beslut att inte låta sökanden delta — Talan om ogiltigförklaring och skadestånd)
(2017/C 104/58)
Rättegångsspråk: spanska
Parter
Sökande: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spanien) (ombud: inledningsvis advokaten R. Muñiz García,
därefter advokaten J. Marín López)
Svarande: Genomförandeorganet för forskning (ombud: S. Payan-Lagrou och V. Canetti, biträdda av advokaten J. Rivas)

Saken
Talan grundad på artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av beslutet av den 24 juli 2014 (ARES (2014) 2461172) som
fattats av direktören vid REA om att avsluta förhandlingarna med sökanden och utesluta sökanden från deltagande i de
europeiska projekten Inachus och ZONeSEC samt talan grundad på artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som
sökanden påstår sig ha lidit med anledning av att den uteslutits från deltagande i dessa projekt och vissa uppgifter som
lämnats om sökanden till följd av detta beslut.

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Holistic Innovation Institute, SLU ska ersätta rättegångskostnaderna inom ramen för detta förfarande.
3) Vardera parten ska bära sina egna kostnader hänförliga till det interimistiska förfarandet.
(1)

EUT C 421, 24.11.2014.

Tribunalens dom av den 17 februari 2017 – Novar mot EUIPO
(Mål T-726/14) (1)
(Utomobligatoriskt ansvar — Bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det äldre
varumärket — Internationell registrering som designerar Europeiska unionen — Beslut om avslag på
invändningen på grund av bristande bevis om den äldre rättigheten — Regel 19.2 a i förordning (EG)
nr 2868/95 — Översyn av beslutet — Artikel 62.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Skada i form av
advokatkostnader — Orsakssamband)
(2017/C 104/59)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Novar GmbH (Albstadt, Tyskland) (ombud: advokaten R. Weede)

