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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a
Törvényszék előtti eljárásban: Fabryka Węży Gumowych i
Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom,
Lengyelország) (képviselők: M. Krekora, T. Targosz és P.
Podrecki ügyvédek)

C 26/41

Görög Köztársaság államháztartási hiányára és államadósságára
vonatkozó két dokumentumhoz való hozzáférés iránt benyúj
tott kérelmet.
Az ítélet rendelkező része

Az ügy tárgya

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Fabryka Węży
Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. és Ursula
Adamowski közötti két törlési eljárásban 2010. szeptember 3án hozott két határozata (R 1002/2009-1. és R 1003/2009-1.
sz. ügy) ellen benyújtott két kereset.

2. Gabi Thesing és a Bloomberg Finance LP a saját költségeiken
kívül viselik az Európai Központi Bank (EKB) részéről felmerült
költségeket.

Az ítélet rendelkező része

(1) HL C 72., 2011.3.5.

1. A Törvényszék a T-537/10. és a T-538/10. sz. ügyeket ítélet
hozatal céljából egyesíti.
2. A Törvényszék a kereseteket elutasítja.
3. Ursula Adamowski viseli a saját, valamint a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) és a
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z
o.o. Törvényszék előtti eljárás során felmerült költségeit.

A Törvényszék 2012. december 11-i ítélete — Sina Bank
kontra Tanács
(T-15/11. sz. ügy) (1)
(„Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az
atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében
hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök
befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási
kötelezettség”)

(1) HL C 30., 2011.1.29.

(2013/C 26/79)
Az eljárás nyelve: angol

A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Thesing és
Bloomberg Finance kontra EKB
(T-590/10. sz. ügy) (1)
(„Dokumentumokhoz való hozzáférés — 2004/258/EK hatá
rozat — Valamely tagállam államadósságára és államháztar
tási hiányára vonatkozó dokumentumok — A hozzáférés
megtagadása — Az Unió vagy valamely tagállam gazdaság
politikájára vonatkozó kivétel — A hozzáférés részleges
megtagadása”)
(2013/C 26/78)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperesek: Gabi Thesing (London, Egyesült Királyság) és Bloom
berg Finance (Wilmington, Delaware, Egyesült Államok) (képvi
selők: M. Stephens és R. Lands solicitors, T. Pitt-Payne QC)
Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: kezdetben A. Sáinz
de Vieuña Barroso, López Torres és S. Lambrinoc, később M.
López Torres és S. Lambrinoc, meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
Az EKB Igazgatótanácsa G. Thesinggel az EKB elnökének 2010.
október 21-i levelében közölt azon határozatának megsemmisí
tése iránti kérelem, amelyben elutasítják a G. Thesing által a

Felek
Felperes: Sina Bank (Teherán, Irán) (képviselők: B. Mettetal és C.
Wucher-North ügyvédek)
Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és G.
Marhic meghatalmazottak)
Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Bizottság (képviselik:
F. Erlbacher és M. Konstantinidis meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
Egyfelől egyrészt az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről
és a 423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2010. október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet (HL L 281.,
1. o.) VIII. mellékletének a felperest érintő részében való
megsemmisítése, másrészt a felperesre vonatkozó tanácsi „hatá
rozatról szóló” 2010. október 28-i levél megsemmisítése,
másfelől egyrészt az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről
és a 2007/140/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezé
séről szóló, 2010. július 26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat
(HL L 195., 39. o.) — a 2010/413/KKBP határozat módosítá
sáról szóló, 2010. október 25-i 2010/644/KKBP tanácsi hatá
rozatból (HL L 281., 81. o.) következő — II. melléklete felperest
érintő része, másrészt a 961/2010 rendelet 16. cikke (2) bekez
dése, harmadrészt pedig a 2010/413 határozat 20. cikke (1)
bekezdése b) pontja felperes tekintetében való alkalmazhatatlan
ságának megállapítása.
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Az ítélet rendelkező része

Az ügy tárgya

1. A Törvényszék a Sina Bankot érintő részükben megsemmisíti az
Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP
közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július
26-i 2010/413/KKBP tanácsi határozat — a 2010/413/KKBP
határozat módosításáról szóló, 2010. október 25-i
2010/644/KKBP tanácsi határozatból következő — II. mellékle
tét, és az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a
423/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010.
október 25-i 961/2010/EU tanácsi rendelet VIII. mellékletét.

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Consorzio vino
Chianti Classico és a Fédération française de rugby (FFR) közötti
felszólalási eljárásban 2011. január 10-én hozott határozata
(R 43/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

2. A Törvényszék a 2010/413 határozat — 2010/644 hatá
rozattal módosított — II. mellékletének joghatásait a Sina Bank
tekintetében a 961/2010 rendelet VIII. melléklete megsemmisíté
sének hatálybalépéséig fenntartja.

Az ítélet rendelkező része
1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik
fellebbezési tanácsának 2011. január 10-i határozatát
(R 43/2010-4. sz. ügy) azon részében, amelyben a fellebbezési
tanács elutasította a felszólalást, mivel az a közösségi védjegyről
szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5)
bekezdésén alapult.
2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3. A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.
4. A Tanács viseli a Sina Bank részéről felmerült költségek kéthar
madát, valamint saját költségeinek kétharmadát.

3. A Consorzio vino Chianti Classico és az OHIM maguk viselik a
Törvényszék előtti eljárás folyamán felmerült saját költségeiket.

(1) HL C 152., 2011.5.21.

5. A Sina Bank viseli a saját költségi egyharmadát, valamint a
Tanács részéről felmerült költségek egyharmadát.
6. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

A Törvényszék 2012. november 29-i ítélete — Hopf kontra
OHIM (Clampflex)
(T-171/11. sz. ügy) (1)

(1) HL C 72., 2011.3.5.

A Törvényszék 2012. december 5-i ítélete — Consorzio
vino Chianti Classico kontra OHIM — FFR (F.F.R.)

(„Közösségi védjegy — A Clampflex közösségi szóvédjegy
bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A
207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja
— A leíró jelleg hiánya — A 207/2009/EK rendelet
7. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Indokolási
kötelezettség — A 207/2009 rendelet 75. cikke”)
(2013/C 26/81)

(T-143/11. sz. ügy) (1)
(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az »F.F.R.«
közösségi ábrás védjegy bejelentése — A CHIANTI CLAS
SICO korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró
ok — Az összetéveszthetőség hiánya — A 207/2009/EK
rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése”)
(2013/C 26/80)

Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Németország) (képviselő:
V. Mensing ügyvéd)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: K. Klüpfel meghatalmazott)

Az eljárás nyelve: angol
Felek

Az ügy tárgya

Felperes: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti,
Olaszország) (képviselők: S. Corona, G. Ciccone és A. Loffredo
ügyvédek)

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Clampflex
szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása
tárgyában
2011.
január
19-én
hozott
határozata
(R 1524/2010-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben V. Melgar és G.
Mannucci, később V. Melgar és D. Walicka meghatalmazottak)

Az ítélet rendelkező része

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fédération fran
çaise de rugby (FFR) (Marcoussis, Franciaország)

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik
fellebbezési tanácsának 2011. január 19-én hozott határozatát
(R 1514/2010-4. sz. ügy) a „fecskendők” elnevezésű árukra
vonatkozó részében.

