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Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV) (asiamies: B. Schmidt)
Vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin ylei
sessä tuomioistuimessa: Nycomed GmbH (Konstanz, Saksa) (edus
taja: asianajaja A. Ferchland)
Oikeudenkäynnin kohde
Kanne, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan
12.3.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 874/2008-4), joka
koskee Nycomed GmbH:n ja ratiopharm GmbH:n välistä väite
menettelyä.

Unionin

C 269/49

yleisen tuomioistuimen presidentin määräys
13.7.2011 — SIR v. neuvosto
(Asia T-142/11 R)

(Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuus
politiikka — Rajoittavat toimenpiteet, jotka on toteutettu
Norsunluurannikon tilanteen vuoksi — Varojen jäädyttämi
nen — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus —
Lausunnon antamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon
antamisen raukeaminen)
(2011/C 269/109)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset

Tuomiolauselma

Kantaja: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Norsun
luurannikko) (edustaja: asianajaja M. Ceccaldi)

1) Kanne hylätään.
2) ratiopharm GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja
A. Vitro)

(1) EUVL C 195, 17.7.2010.

Oikeudenkäynnin kohde
Unionin

yleisen tuomioistuimen presidentin määräys
12.7.2011 — Emme v. komissio
(Asia T-422/10 R)

(Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös,
jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon
lykkäämistä koskeva hakemus — Taloudellinen vahinko —
Poikkeuksellisia olosuhteita ei ole — Kiireellisyysedellytys ei
täyty)

Välitoimihakemus, jossa vaaditaan SEUT 278 artiklan mukaisesti
yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien
toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen
2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston
päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) ja toisaalta tiet
tyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien eri
tyistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen
vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005 muut
tamisesta 14.1.2011 annetun neuvoston asetuksen (EU)
N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) täytäntöönpanon lykkäämistä.

(2011/C 269/108)
Oikeudenkäyntikieli: italia

Määräysosa

Asianosaiset

1) Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.

Kantaja: Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (edustajat: asianaja
jat G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta
ja P. Ferrari)

2) Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B. Gencarelli, V.
Bottka ja P. Manzini)
Oikeudenkäynnin kohde
Komission 30.6.2010 tekemän päätöksen K(2010) 4387 lopul
linen, joka koskee SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53
artiklan soveltamismenettelyä (asia COMP/38.344 — Jänneteräs)
2 artiklan täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus ja
pankkitakauksen asettamisvelvollisuudesta sitä varten, ettei mai
nitun päätöksen 2 artiklassa määrättyä sakkoa peritä välittö
mästi, vapauttamista koskeva hakemus.

Unionin

yleisen tuomioistuimen presidentin määräys
13.7.2011 — Petroci v. neuvosto
(Asia T-160/11 R)

(Väliaikainen oikeussuoja — Yhteinen ulko- ja turvallisuus
politiikka — Norsunluurannikon tilanteen vuoksi toteutetut
rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Täytän
töönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Lausunnon an
tamisen raukeaminen pääasiassa — Lausunnon antamisen
raukeaminen)

Määräysosa

(2011/C 269/110)

1) Välitoimihakemus hylätään.
2) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Oikeudenkäyntikieli: ranska
Asianosaiset
Kantaja: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte
d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Norsunluurannikko)
(edustaja: asianajaja M. Ceccaldi)
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Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja
A. Vitro)
Oikeudenkäynnin kohde
Välitoimihakemus, jossa vaaditaan SEUT 278 artiklan mukaisesti
lykkäämään yhtäältä Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoit
tavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätök
sen 2010/656/YUTP muuttamisesta 14.1.2011 tehdyn neuvos
ton päätöksen 2011/18/YUTP (EUVL L 11, s. 36) ja toisaalta
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien
erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilan
teen vuoksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 560/2005
muuttamisesta 14.1.2001 annetun neuvoston asetuksen (EU)
N:o 25/2011 (EUVL L 11, s. 1) täytäntöönpanoa.
Määräysosa

10.9.2011

Rekisteri ja siihen liittyvät tietokannat -yksikön päätös: Sen hake
muksen hylkääminen, jolla vaadittiin rekisteröinnin voimassao
lon jatkamista koskevan hakemuksen tekemistä ja voimassaolon
jatkamista koskevan maksun suorittamista koskevan menetetyn
määräajan palauttamista.
Valituslautakunnan ratkaisu: Menetetyn määräajan palauttamista
koskevan vaatimuksen hylkääminen ja yhteisön tavaramerkin
nro 1 290 113 voimassaolon toteaminen päättyneeksi.
Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan rikkomi
nen, koska olosuhteiden edellyttämästä huolellisuudesta huoli
matta kaikkien asiaan osallisten tahojen ei ollut mahdollista
noudattaa vastaajaan nähden määräaikaa, mistä seurasi oike
udenmenetys ja se, että menetetyn määräajan palauttamista kos
kevan vaatimuksen esittämiselle asetettua kahden kuukauden
määräaikaa noudatettiin.

1) Lausunnon antaminen välitoimihakemuksesta raukeaa.
2) Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeuden
käyntikulut.

Kanne 20.6.2011 — Vinci Energies Schweiz v. SMHV —
Estavis AG (Keltainen Brandenburgin portin kuva)
(Asia T-327/11)
(2011/C 269/112)

Kanne 20.6.2011 — Brainlab v. SMHV (BrainLAB)
(Asia T-326/11)
(2011/C 269/111)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Brainlab AG (Feldkirchen, Saksa) (edustaja: Rechtsanwalt
J. Bauer)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)

Kannekirjelmän kieli: saksa
Asianosaiset
Kantaja: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Sveitsi) (edustaja:
Rechtsanwalt M. Graf)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)
Vastapuoli valituslautakunnassa: Estavis AG (Berliini, Saksa)
Vaatimukset

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) asiassa R 1596/2010-4 15.4.2011 teke
män päätöksen;

— kumoamaan
sisämarkkinoiden
harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan
31.3.2011 tekemän päätöksen (asia R 231/2010-1)
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

— palauttamaan asian sisämarkkinoiden harmonisointiviraston
(tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan käsiteltäväksi sen
kysymyksen ratkaisemiseksi, onko yhteisön tavaramerkin
”BrainLAB” (nro 1 290 113) rekisteröinnissä noudatettu
huolellisuutta;
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: Estavis AG
Haettu yhteisön tavaramerkki: hunajankeltaisen värinen Branden
burgin portin kuva luokkiin 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41
ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — Hakemus nro
6 585 871

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”BrainLAB” luokkiin 9,
10 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä
on vedottu: Kantaja

