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Tuomiolauselma

Oikeudenkäynnin kohde

1) Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan
2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston
päätöksen 2010/413/YUTP liite II, sellaisena kuin se on muu
tettuna päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 anne
tulla neuvoston päätöksellä 2010/644/YUTP, ja Iraniin kohdis
tuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o
423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston ase
tuksen (EU) N:o 961/2010 liite VIII kumotaan siltä osin kuin ne
koskevat Sina Bankia.

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 10.1.2011 teke
mästä päätöksestä (asia R 43/2010-4), joka koskee Consorzio
vino Chianti Classicon ja Fédération française de rugbyn (FFR)
välistä väitemenettelyä.

2) Päätöksen 2010/413 liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2010/644, vaikutukset pidetään voimassa Sina Ban
kin osalta siihen asti, kunnes asetuksen N:o 961/2010 liitteen
VIII kumoaminen tulee voimaan.
3) Kanne hylätään muilta osin.
4) Neuvosto velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Sina Bankin
oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa kahdesta kolmasosasta omista
oikeudenkäyntikuluistaan.

Tuomiolauselma
1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) neljännen valituslautakunnan 10.1.2011 tekemä päätös
(asia R 43/2010-4) kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta
on hylännyt väitteen, joka perustui yhteisön tavaramerkistä
26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009
8 artiklan 5 kohtaan.
2) Kanne hylätään muilta osin.
3) Consorzio vino Chianti Classico ja SMHV vastaavat kukin unio
nin yleisessä tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneista
omista oikeudenkäyntikuluistaan.

(1) EUVL C 152, 21.5.2011.

5) Sina Bank vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntiku
luistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa neuvoston
oikeudenkäyntikuluista.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2012 —
Hopf v. SMHV (Clampflex)

6) Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

(1) EUVL C 72, 5.3.2011.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2012 —
Consorzio vino Chianti Classico v. SMHV — FFR (F.F.R.)

(Asia T-171/11) (1)
(Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Clampflex
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdottomat
hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Asetuksen (EY)
N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Erottamis
kyvyn puuttuminen — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1
kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen
N:o 207/2009 75 artiklan)
(2013/C 26/81)

(Asia T-143/11) (1)
(Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuvio
merkin F.F.R. rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi —
Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit CHIANTI CLASSICO
— Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaaran puuttu
minen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan
b alakohta ja 5 kohta)
(2013/C 26/80)

Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Saksa) (edustaja: asianajaja
V. Mensing)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) (asiamies: K. Klüpfel)

Oikeudenkäyntikieli: englanti
Asianosaiset

Oikeudenkäynnin kohde

Kantaja: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Ita
lia) (edustajat: asianajajat S. Corona, G. Ciccone ja A. Loffredo)

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.1.2011 anta
masta päätöksestä (asia R 1514/2010-4), joka koskee hake
musta sanamerkin Clampflex rekisteröimiseksi yhteisön tavara
merkiksi

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) (asiamiehet: aluksi V. Melgar ja G. Mannucci,
sitten V. Melgar ja D. Walicka)

Tuomiolauselma

Vastapuoli valituslautakunnassa: Fédération française de rugby
(FFR) (Marcoussis, Ranska)

1) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV) neljännen valituslautakunnan 19.1.2011 antama pää
tös (asia R 1514/2010-4) kumotaan injektioruiskuja koskevilta
osin.

