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Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande
Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 27 oktober 2016 i ärende R 803/2016-1
Yrkanden
Klaganden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det överklagade beslutet,
— fastställa att EU-varumärket nr 5 510 921 ”LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA” är giltigt, och
— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder
— Åsidosättande av artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009.
— Åsidosättande av artikel 7.1 f i förordning nr 207/2009.

Talan väckt den 4 januari 2017 – Shariff mot rådet
(Mål T-5/17)
(2017/C 053/56)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Ammar Shariff (Damaskus, Syrien) (ombud: B. Kennelly, QC och J. Pobjoy, barrister)
Svarande: Europeiska unionens råd
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara rådets genomförandebeslut (Gusp) 2016/1897 av den 27 oktober 2016 om genomförande av beslut
2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 293, 2016, s. 36) (nedan kallat det angripna beslutet) och
rådets genomförandeförordning (EU 2016/1893 av den 27 oktober 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/
2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien (EUT L 293, 2016, s. 25) (nedan kallad den angripna
förordningen) i de delar de berör sökanden,
— fastställa, med stöd av artikel 277 FEUF, att artikel 28.2 a i rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om
restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 2013, s. 14) och artikel 15.1a a i rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den
18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om avskaffande av förordning(EU)
nr 442/2011 (EUT L 16, 2012, s. 1) inte ska tillämpas i förhållande till sökanden och att följaktligen det angripna
beslutet och den angripna förordningen ska ogiltigförklaras i de delar som berör sökanden,
— förplikta rådet att med stöd av artikel 340 andra stycket FEUF utge unionsrättsligt utomobligatoriskt skadestånd till
sökanden för den skada som han åsamkats av rådets rättsstridiga rättsakter, och
— förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.
1. Första grunden avser den omständigheten att rådet har gjort uppenbart felaktiga bedömningar när det fann att kriteriet
för att föra upp sökanden i förteckningen i artikel 28 i beslut 2013/255/Gusp och artikel 15 i förordning nr 36/2012 var
uppfyllda.
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2. Andra grunden avser den omständigheten att rådet har åsidosatt, utan motivering eller på ett oproportionerligt sätt,
sökandens grundläggande rättigheter, inbegripet hans egendomsrätt, hans anseende och hans företag De angripna
rättsakternas inverkan på sökanden är mycket omfattande, såväl avseende hans egendom som hans anseende på
världsplan. Rådet har inte visat att frysningen av sökandens tillgångar och ekonomiska medel har samband med ett
legitimt syfte eller motiveras av ett sådant syfte och än desto mindre att de är proportionerliga i förhållande ett sådant
syfte.
3. Tredje grunden avser den omständigheten, i motsats till sökanden huvudargument, att även om urvalskriteriet ska tolkas
så att det omfattar samtliga inflytelserika affärsmän i Syrien, oberoende av om den berörda affärsmannen på något sätt är
knuten till eller har samband med den syriska regimen och oberoende av om den berörda personen gynnas av den
syriska regimen eller stödjer den, yrkar sökanden ett fastställande att artikel 28.2 a i beslut 2013/255/Gusp och
artikel 15.1a a i förordning nr 36/2012 inte ska tillämpas i förhållande till sökanden då de tillämpas på honom med stöd
av ett urvalskriterium som är oproportionerligt i förhållande till de, i övrigt legitima, syftena med dessa bestämmelser.

Tribunalens beslut av den 21 december 2016 – fleur ami mot EUIPO EUIPO – 8 seasons design
(Lampes)
(Mål T-67/16) (1)
(2017/C 053/57)
Rättegångsspråk: tyska
Ordföranden på femte avdelningen avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.
(1)

EUT C 111, den 29.3.2016.

Tribunalens beslut av den 20 december 2016 – Amira m.fl. mot kommissionen och ECB
(Mål T-736/16) (1)
(2017/C 053/58)
Rättegångsspråk: engelska
Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.
(1)

EUT C 475, 19.12.2016.

