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Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαί
νουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Fabryka Węży Gumo
wych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wol
brom, Πολωνία) (εκπρόσωποι: M. Krekora, T. Targosz και P.
Podrecki, δικηγόροι)
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Προέδρου της ΕΚΤ στις 21 Οκτωβρίου 2010, με την οποία απορ
ρίφθηκε η αίτηση που άσκησε η G. Thesing περί προσβάσεως σε
δύο έγγραφα που αφορούν το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα του
προϋπολογισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Διατακτικό

Αντικείμενο
Δύο προσφυγές ασκηθείσες, αντιστοίχως, κατά δύο αποφάσεων του
πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 3ης Σεπτεμβρίου
2010 (υποθέσεις R 1002/2009-1 και R 1003/2009-1), σχετικά
με ισάριθμες διαδικασίες κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ της Fabryka
Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. και
της Ursula Adamowski
Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την προσφυγή.
2) Η Gabi Thesing και η Bloomberg Finance LP φέρουν, πέραν των
δικών τους εξόδων, και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπο
βλήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

(1) ΕΕ C 72 της 5.3.2011.

1) Συνεκδικάζει τις υποθέσεις T-537/10 και T-538/10 προς
έκδοση της παρούσας αποφάσεως.
2) Απορρίπτει τις προσφυγές.
3) Η Ursula Adamowski φέρει τα έξοδά της, καθώς και αυτά στα
οποία υποβλήθηκαν το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγμα
τα) (ΓΕΕΑ) και η Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucz
nych Fagumit sp. z o.o. κατά την ενώπιον του Γενικού Δικα
στηρίου διαδικασία.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 11ης Δεκεμβρίου
2012 — Sina Bank κατά Συμβουλίου
(Υπόθεση T-15/11) (1)
(Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας —
Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν προκειμένου να εμποδι
στεί η διάδοση πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων
— Προσφυγή ακυρώσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)
(2013/C 26/79)

(1) EE C 30 της 29.1.2011.

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 2012
— Thesing και Bloomberg Finance κατά ΕΚΤ
(Υπόθεση T-590/10) (1)
(Πρόσβαση στα έγγραφα — Απόφαση 2004/258/ΕΚ —
Έγγραφα τα οποία αφορούν το δημόσιο χρέος και το
έλλειμμα του προϋπολογισμού κράτους μέλους — Άρνηση
προσβάσεως — Εξαίρεση αναγόμενη στην οικονομική πολι
τική της Ένωσης ή κράτους μέλους — Μερική άρνηση
προσβάσεως)
(2013/C 26/78)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσες: Gabi Thesing (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)· και
Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Ηνωμένες Πολι
τείες) (εκπρόσωποι: M. Stephens, R. Lands, solicitors, και T. PittPayne, QC)
Καθής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εκπρόσωποι: αρχικώς
A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres και S. Lambrinoc,
στη συνέχεια M. López Torres και S. Lambrinoc)
Αντικείμενο
Αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως της εκτελεστικής επιτροπής της
ΕΚΤ, η οποία κοινοποιήθηκε στην G. Thesing με επιστολή του

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Sina Bank (Τεχεράνη, Ιράν) (εκπρόσωποι: B. Met
tetal και C. Wucher-North, δικηγόροι)
Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M.
Bishop και G. Marhic)
Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσω
ποι: F. Erlbacher και M. Κωνσταντινίδης)
Αντικείμενο
Αφενός, την ακύρωση, πρώτον, του παραρτήματος VIII του κανονι
σμού (ΕΕ) 961/2010 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2010,
σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) 423/2007 (ΕΕ L 281, σ. 1), κατά το μέρος
που αφορά την προσφεύγουσα, και, δεύτερον, του από 28 Οκτω
βρίου 2010 εγγράφου του Συμβουλίου που περιέχει τη σχετική με
την προσφεύγουσα απόφαση, και, αφετέρου, την κήρυξη μη εφαρ
μοστέου ως προς την προσφεύγουσα, πρώτον, του παραρτήματος II
της αποφάσεως 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την
κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 195, σ. 39),
όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/644/ΚΕΠΠΑ του Συμ
βουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση της
αποφάσεως 2010/413 (ΕΕ L 281, σ. 81), κατά το μέρος που
αφορά την προσφεύγουσα, δεύτερον, του άρθρου 16, παράγραφος
2, του κανονισμού 961/2010 και, τρίτον, του άρθρου 20, παρά
γραφος 1, στοιχείο β', της αποφάσεως 2010/413.

C 26/42

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.1.2013

Διατακτικό

Αντικείμενο

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυ
γών του ΓΕΕΑ της 10ης Ιανουαρίου 2011 (υπόθεση R 43/
2010-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ Consorzio
vino Chianti Classico και Fédération française de rugby (FFR).

1) Ακυρώνει
το
παράρτημα
II
της
αποφάσεως
2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου
2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την
κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ, όπως τροπο
ποιήθηκε με την απόφαση 2010/644/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλί
ου, της 25ης Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση της
αποφάσεως 2010/413, και το παράρτημα VIII του κανονισμού
(ΕΕ) 961/2010 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2010,
σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάρ
γηση του κανονισμού (ΕΚ) 423/2007, στο μέτρο που τα
παραρτήματα αυτά αφορούν τη Sina Bank.
2) Τα αποτελέσματα του παραρτήματος ΙΙ της αποφάσεως
2010/413, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/644,
διατηρούνται ως προς τη Sina Bank, έως ότου αρχίσει να
παράγει αποτελέσματα η ακύρωση του παραρτήματος VIII
του κανονισμού 961/2010.
3) Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Ακυρώνει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο
ράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της
10ης Ιανουαρίου 2011 (υπόθεση R 43/2010-4) στο μέτρο
που το τμήμα προσφυγών απέρριψε την ανακοπή καθόσον
στηριζόταν στο άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού
(ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2009, για το κοινοτικό σήμα.
2) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.
3) Η Consorzio vino Chianti Classico και το ΓΕΕΑ φέρουν έκαστος,
τα δικαστικά του έξοδα στην ενώπιον του Γενικού Δικαστη
ρίου διαδικασία.

4) Το Συμβούλιο φέρει τα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων της
Sina Bank και τα δύο τρίτα των δικών του δικαστικών εξόδων.

(1) ΕΕ C 152 της 21.5.2011.

5) Η Sina Bank φέρει το ένα τρίτο των δικών της δικαστικών
εξόδων και το ένα τρίτο των δικαστικών εξόδων του Συμβου
λίου.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 2012
— Hopf κατά ΓΕΕΑ (Clampflex)
(Υπόθεση T-171/11) (1)

6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της.
(1 )

ΕΕ C 72 της 5.3.2011.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 2012
— Consorzio vino Chianti Classico κατά ΓΕΕΑ — FFR
(F.F.R.)

[Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού
κοινοτικού σήματος Clampflex — Απόλυτοι λόγοι απαραδέ
κτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγρα
φος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Δεν
υφίσταται διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγρα
φος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 — Υποχρέωση
αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]
(2013/C 26/81)

(Υπόθεση T-143/11) (1)
[Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση κατα
χωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος «F.F.R.» — Προ
γενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα CHIANTI CLASSICO
— Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Απουσία κινδύνου συγ
χύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]
(2013/C 26/80)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in
Chianti, Ιταλία) (εκπρόσωποι: S. Corona, G. Ciccone και A. Lof
fredo, δικηγόροι)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς
V. Melgar και G. Mannucci, στη συνέχεια V. Melgar και D. Walic
ka)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Fédéra
tion française de rugby (FFR) (Marcoussis, Γαλλία)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγων: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Γερμανία) (εκπρόσω
πος: V. Mensing, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: K. Klüp
fel)
Αντικείμενο
Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυ
γών του ΓΕΕΑ της 19ης Ιανουαρίου 2011 (υπόθεση
R 1514/2010-4), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού
σημείου Clampflex ως κοινοτικού σήματος.
Διατακτικό
Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Ακυρώνει την απόφαση του τέταρτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγο
ράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της
19ης Ιανουαρίου 2011 (υπόθεση R 1514/2010-4), όσον
αφορά τις «σύριγγες».

