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Решение на Общия съд от 11 декември 2012 г. —
Fomanu/СХВП (Qualität hat Zukunft)
(Дело T-22/12) (1)
(Марка на Общността — Заявка за словна марка на
Общността „Qualität hat Zukunft“ — Абсолютни
основания за отказ — Липса на отличителен характер
— Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО)
№ 207/2009)
(2013/C 26/84)
Език на производството: немски
Страни

26.1.2013 г.

Предмет
Жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на
СХВП от 9 ноември 2011 г. (преписка R 2191/2010-2),
свързано с производство по възражение между г-жа Erika
Bauer и BenQ Materials Corp.
Диспозитив
1. Допуска Alva Management GmbH да замести г-жа Erika
Bauer в качеството на жалбоподател.
2. Отхвърля жалбата.
3. Осъжда Alva Management да заплати съдебните разноски.

Жалбоподател: Fomanu AG (Нойщат ан дер Валднаб, Германия)
(представител: T. Raible, avocat)
(1) ОВ C 80, 17.3.2012 г.

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (представител: K. Klüpfel)
Определение на Общия съд от 27 ноември 2012 г. —
Steinberg/Комисия

Предмет
Жалба срещу решение на първи апелативен състав на СХВП от
27 октомври 2011 г. (по дело R 1518/2011-1) относно заявка
за регистрацията на словния знак „Qualität hat Zukunft“ като
марка на Общността.
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Осъжда Fomanu AG да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 80, 17.3.2012 г.

(Дело T-17/10) (1)
(Жалба за отмяна — Достъп до документи —
Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно
решенията за финансиране във връзка с помощите,
отпускани на израелски и палестински неправител
ствени организации по линия на програмата „Партнь
орство за мир“ и на Европейския инструмент за
демокрация и права на човека — Частичен отказ на
достъп — Изключение във връзка със защитата на
обществения интерес в областта на обществената
сигурност — Задължение за мотивиране — Жалба,
която е отчасти явно недопустима и отчасти явно
неоснователна)
(2013/C 26/86)

Решение на Общия съд от 28 ноември 2012 г. —
Bauer/СХВП — BenQ Materials (Daxon)
(Дело T-29/12) (1)
(Марка на Общността — Производство по възражение
— Заявка за словна марка на Общността „Daxon“ —
По-ранна словна марка на Общността „DALTON“ —
Относително основание за отказ — Вероятност от
объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 207/2009)
(2013/C 26/85)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Erika Bauer (Schaufling, Германия) (предста
вител: A. Merz, avocat)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (представител: K. Klüpfel)
Друга страна в производството пред апелативния състав на
СХВП: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Тайван)

Език на производството: английски
Страни
Ищец/Жалбоподател: Gerald Steinberg (Ерусалим, Израел)
(представител: T. Asserson, solicitor)
Ответник: Европейска комисия (представители: C. Tufvesson и
C. ten Dam)
Предмет
Искане за отмяна на Решение SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 на
Комисията от 15 май 2009 г., с което на жалбоподателя отчасти
е отказан достъп до някои документи относно решения за
финансиране във връзка с помощите, отпускани на израелски и
палестински неправителствени организации по линия на
програмата „Партньорство за мир“ и на Европейския инструмент
за демокрация и права на човека (ЕИДЧП)
Диспозитив
1. Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и
отчасти явно неоснователна.

26.1.2013 г.
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2. Г-н Gerald Steinberg понася, наред с направените от него
съдебни разноски, и съдебните разноски на Европейската
комисия.
(1) ОВ C 80, 27.3.2010 г.

Определение на Общия съд от 23 ноември 2012 г. —
Crocs/СХВП — Holey Soles Holdings и PHI
(Изображения на обувка)
(Дело T-302/10) (1)
(Марка на Общността — Искане за обявяване на
недействителност — Оттегляне на искането за
обявяване на недействителност — Липса на основание
за постановяване на съдебно решение по същество)
(2013/C 26/87)
Език на производството: английски

C 26/45

Ответник: Съвет на Европейскя съюз (представители: T. Midd
leton, A. de Gregorio Merino и E. Chatziioakeimidou)
Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Европейска
комисия (представители: B. Smulders, J. P. Keppenne и M.
Konstantinidis)
Предмет
Искане за отмяна, от една страна, на Решение 2010/320/ЕС на
Съвета от 10 май 2010 година, отправено към Гърция с оглед
засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за пред
известие на Гърция за предприемане на преценените за необ
ходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит
(ОВ L 145, стр. 6, поправка в ОВ L 209, 2011 г., стр. 63), и
от друга страна, на Решение 2010/486/ЕС на Съвета от 7
септември 2010 година за изменение на Решение 2010/320
(ОВ L 241, стp. 12)

Страни

Диспозитив

Жалбоподател: Crocs, Inc. (Ниуот, САЩ) (представител: I.R.
Craig, solicitor)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (представител: S. Hanne)
Други страни в производството пред апелативния състав на
СХВП, встъпили в производството пред Общия съд: Holey
Soles Holdings Ltd (Ванкувър, Канада) и Partenaire Hospitalier
International (Ла Е-Фуасиер, Франция)

1. Отхвърля жалбата.

Предмет
Жалба срещу решение на трети апелативен състав на СХВП от 26
март 2010 г. (преписка № R 9/2008-3), постановено в
производство за обявяване на недействителност със страни
Holey Shoes Holdings Ltd и Partenaire Hospitalier International
et Crocs, Inc.

2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), г-н
Spyridon Papaspyros и г-н Ilias Iliopoulos понасят направените
от тях съдебни разноски, както и тези на Съвета на
Европейския съюз.
3. Европейската комисия понася направените от нея съдебни
разноски.

(1) ОВ C 30, 29.1.2011 г.

Диспозитив
1. Липсва основание за постановяване на съдебно решение по
същество.
2. Осъжда жалбоподателя да понесе направените от него
съдебни разноски, както и тези на ответника.
(1) ОВ C 260, 25.9.2010 г.

Определение на Общия съд от 27 ноември 2012 г. —
ADEDY и др./Съвет

Определение на Общия съд от 27 ноември 2012 г. —
ADEDY и др./Съвет
(Дело T-215/11) (1)
(Жалба за отмяна — Решение, отправено към държава
членка с оглед коригиране на прекомерен дефицит —
Липса на пряко засягане — Недопустимост)
(2013/C 26/89)
Език на производството: гръцки

(Дело T-541/10) (1)
(Жалба за отмяна — Решения, отправени към държава
членка с оглед коригиране на прекомерен дефицит —
Липса на пряко засягане — Недопустимост)
(2013/C 26/88)
Език на производството: гръцки

Страни
Жалбоподатели: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Атина, Гърция), Spyridon Papaspyros (Атина) и Ilias
Iliopoulos (Атина) (представител: адв. M.-M. Tsipra)

Страни

Ответник: Съвет на европейския съюз (представители: G.
Maganza, M. Vitsentzatos и A. de Gregorio Merino)

Жалбоподатели: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Атина, Гърция), Spyridon Papaspyros (Атина) и Ilias
Iliopoulos (Атина) (представител: адв. M.-M. Tsipra)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия
(представители: B. Smulders, J.-P. Keppenne и M. Konstantinidis)

