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Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Fomanu
v. OHIM (Qualität hat Zukunft)
(Věc T-22/12) (1)
(„Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní
ochranné známky Společenství Qualität hat Zukunft —
Absolutní důvody pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací
způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES)
č. 207/2009“)

26.1.2013

Další účastnice řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší
účastnice před Tribunálem: BenQ Materials Corp. (Gueishan
Taoyuan, Tchaj-wan)
Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu
OHIM ze dne 9. listopadu 2012 (věc R 2191/2010-2) týkají
címu se námitkového řízení mezi Erikou Bauer a společností
BenQ Materials Corp.

(2013/C 26/84)
Jednací jazyk: němčina

Výrok

Účastníci řízení

1) Povoluje se vstup společnosti Alva Management GmbH jako
žalobkyně namísto Eriky Bauer.

Žalobkyně: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Německo)
(zástupce: T. Raible, advokát)

2) Žaloba se zamítá.

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: K. Klüpfel, zmocněnec)

3) Společnosti Alva Management se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 80, 17.3.2012.

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu
OHIM ze dne 27. října 2011 (věc R 1518/2011-1) týkajícímu
se přihlášky slovního označení Qualität hat Zukunft jakožto
ochranné známky Společenství

Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — Steinberg
v. Komise
(Věc T-17/10) (1)

Výrok
1) Žaloba se zamítá.
2) Společnosti Fomanu AG se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 80, 17.3.2012.

(„Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení
(ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí o
financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v
Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský
nástroj pro demokracii a lidská práva“ — Částečné zamítnutí
přístupu — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v
oblasti veřejné bezpečnosti — Povinnost odůvodnění —
Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající
jakékoli právní opodstatnění“)
(2013/C 26/86)

Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Bauer v.
OHIM — BenQ Materials (Daxon)

Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení

(Věc T-29/12) (1)

Žalobce: Gerald Steinberg (Jeruzalém, Izrael) (zástupce: T. Asser
son, solicitor)

(„Ochranná známka společenství — Námitkové řízení —
Přihláška slovní ochranné známky Společenství Daxon —
Starší slovní ochranná známka Společenství DALTON —
Relativní důvod odmítnutí — Nebezpečí záměny — Článek
8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Tufvesson a C. ten
Dam, zmocněnci)

(2013/C 26/85)
Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Erika Bauer (Schaufling, Německo) (zástupce: A.
Merz, advokát)

Předmět věci
Návrh na zrušení rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2009, kterým
byla zamítnutá žádost žalobce o plný přístup k dokumentům
týkajícím se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní orga
nizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro
mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“.
Výrok

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupkyně: K. Klüpfel, zmocněnkyně)

1) Žaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně
postrádající jakékoli právní opodstatnění

26.1.2013
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2) Gerald Steinberg ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady
řízení vynaložené Evropskou komisí
(1) Úř. věst. C 80, 27.3.2010.

Usnesení Tribunálu ze dne 23. listopadu 2012 — Crocs v.
OHIM — Holey Soles Holdings a PHI (Prezentace obuvi)
(Věc T-302/10) (1)
(„Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení
neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti
— Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)
(2013/C 26/87)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: Crocs, Inc. (Niwot, Spojené státy) (zástupce: I. R.
Craig, solicitor)
Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
známky a vzory) (zástupce: S. Hanne, zmocněnec)
Další účastníci řízení před odvolacím senátem, vystupující jako vedlejší
účastníci před Tribunálem: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver,
Kanada) a Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière,
Francie)

C 26/45

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: T. Middleton, A. de
Gregorio Merino, a E. Chatziioakeimidou, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobce: Evropská komise (zástupci: B.
Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci)

Předmět věci
Návrh na zrušení rozhodnutí Rady č. 2010/320/EU ze dne 10.
května 2010 určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální
dohled a vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku,
která jsou považována za nezbytná pro nápravu situace
nadměrného schodku (Úř. věst. 2011, L 209, s. 63), jakož i
rozhodnutí Rady č. 2010/486/EU ze dne 7. září 2010, kterým
se mění rozhodnutí 2010/320/EU (Úř. věst. L 241, s. 12)

Výrok
1) Žaloba se odmítá.

2) Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros a Ilias Iliopoulos ponesou vlastní náklady řízení a
nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.

3) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu
OHIM ze dne 26. března 2010 (věc R 9/2008-3) týkajícímu
se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Holey Soles Holdings
Ltd a Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.

(1) Úř. věst. C 30, 29.1.2011.

Výrok
1) O žalobě již není třeba rozhodnout.
2) Žalobkyni se ukládá náhrada vlastních nákladů řízení jakož i
nákladů řízení vynaložených žalovaným.
(1) Úř. věst. C 260, 25.9.2010.

Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a
další v. Rada
(Věc T-541/10) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému státu
s cílem zlepšit situaci nadměrného schodku — Nedostatek
bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a
další v. Rada
(Věc T-215/11) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému
státu za účelem nápravy situace nadměrného schodku —
Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“)
(2013/C 26/89)
Jednací jazyk: řečtina
Účastníci/Účastnice řízení
Žalobkyně: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Atény, Řecko); Spyridon Papaspyros (Atény); a Ilias
Iliopoulos (Atény) (zástupce: M. Tsipra, advokát)

(2013/C 26/88)
Jednací jazyk: řečtina
Účastníci řízení
Žalobci: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY)
(Atény, Řecko), S. Papaspiros (Atény, Řecko) a Ilias Iliopoulos
(Atény, Řecko) (zástupkyně: M. Tsipra, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: G. Maganza, M. Vitsent
zatos a A. de Gregorio Merino, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci:
B. Smulders, J. P. Keppenne a M. Konstantinidis, zmocněnci)

