C 313/24

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Konklusion
1) Dom afsagt af Retten for EU-personalesager (Første Afdeling) den
28. juni 2011 i sag F-49/10, De Nicola mod EIB, ophæves, for
så vidt som Carlo De Nicola’s påstand om annullation af Den
Europæiske Investeringsbanks (EIB) afgørelse om afslag på hans
ansøgning om udpegning af en tredje læge herved blev forkastet.
2) I øvrigt frifindes Den Europæiske Investeringsbank.
3) EIB’s afgørelse om afslag på Carlo De Nicola’s ansøgning
om udpegning af en tredje læge som værende fremsat for sent
annulleres.
4) Carlo De Nicola og Investeringsbanken bærer deres egne omkost
ninger såvel i sagen for Personaleretten som i sagen for Retten.

26.10.2013

Rettens dom af 12. september 2013 — »Rauscher«
Consumer Products mod KHIM (gengivelse af en tampon)
(Sag T-492/11) (1)
(EF-varemærker — ansøgning om EF-figurmærket der
gengiver en tampon — absolut registreringshindring —
manglende fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i
forordning (EF) nr. 207/2009)
(2013/C 313/47)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: »Rauscher« Consumer Products GmbH (Wien, Østrig)
(ved advokat M. Stütz)
Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (KHIM) (ved D. Walicka, som befuldmægti
get)

(1) EUT C 282 af 24.9.2011.

Sagens genstand
Rettens dom af 12. september 2013 — Valeo Vision mod
Kommissionen
(Sag T-457/11) (1)
(Annullationssøgsmål — den fælles toldtarif — tarifering i
den kombinerede nomenklatur — toldposition — ikke indivi
duelt berørt — regelfastsættende retsakt, der omfatter
gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. juli 2011 af
Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 2168/2010-1)
vedrørende en ansøgning om registrering af figurmærket der
gengiver en tampon som EF-varemærke
Konklusion
1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.

(2013/C 313/46)
Processprog: fransk

2) »Rauscher« Consumer Products GmbH betaler sagens omkostnin
ger.

Parter
Sagsøger: Valeo Vision (Bobigny, Frankrig) (ved advokat R.
Ledru)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal, B.-R. Killmann og
L. Keppenne, som befuldmægtigede)

(1) EUT C 355 af 3.12.2011.

Rettens dom af 13. september 2013 — Anbouba mod
Rådet
(Sag T-563/11) (1)

Sagens genstand
Påstand om annullation af Kommissionens gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 603/2011 af 20. juni 2011 om tarifering af
varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 163, s. 10).

(Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive
foranstaltninger over for Syrien — indefrysning af midler
og økonomiske ressourcer — bevisbyrde — åbenbart urigtigt
skøn — ret til forsvar — begrundelsespligt — udeblivelsessag
— interventionsbegæring — ufornødent at træffe afgørelse)

Konklusion

(2013/C 313/48)

1) Sagen afvises.
2) Valeo Vision bærer sine egne omkostninger og betaler de af
Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

(1) EUT C 298 af 8.10.2011.

Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Issam Anbouba (Homs, Syrien) (ved advokaterne M.-A.
Bastin, J.-M. Salva og J.-N. Louis)
Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved R. Liudvi
naviciute-Cordeiro og M.-M. Joséphidès, derefter ved R. Liudvi
naviciute-Cordeiro og A. Vitro, som befuldmægtigede)

