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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

26.1.2013.

Rezolutīvā daļa:

Priekšmets

1) atcelt Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmuma
2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret
Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP, II pielikumu
— Padomes 2010. gada 25. oktobra Lēmuma
2010/644/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413, redakcijā
— un Padomes 2010. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr.
961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu
un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2007, VIII pielikumu, ciktāl tie
attiecas uz Sina Bank;

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 10.
janvāra lēmumu lietā R 43/2010-4 attiecībā uz iebildumu
procesu starp Consorzio vino Chianti Classico un Fédération française
de rugby (FFR)

2) Lēmuma 2010/413 II pielikuma, Lēmuma 2010/644 redakcijā,
radītās sekas attiecībā uz Sina Bank tiek saglabātas, līdz stājas
spēkā Regulas Nr. 961/2010 VIII pielikuma atcelšana;

Rezolutīvā daļa:
1) atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un
modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 10.
janvāra lēmumu lietā R 43/2010-4 daļā, kurā Apelāciju padome
ir noraidījusi iebildumus, ciktāl tie ir pamatoti ar Padomes 2009.
gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas
preču zīmi 8. panta 5. punktu;
2) prasību pārējā daļā noraidīt;

3) pārējā daļā prasību noraidīt;
4) Padome atlīdzina divas trešdaļas Sina Bank tiesāšanās izdevumu
un sedz divas trešdaļas savu tiesāšanās izdevumu;

3) Consorzio vino Chianti Classico un ITSB katrs sedz savus tiesā
šanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Vispārējā tiesā.

(1) OV C 152, 21.5.2011.

5) Sina Bank sedz vienu trešdaļu savu un atlīdzina vienu trešdaļu
Padomes tiesāšanās izdevumu;
6) Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Vispārējās tiesas 2012. gada 29. novembra spriedums —
Hopf/ITSB (“Clampflex”)
(Lieta T-171/11) (1)

(1) OV C 72, 05.03.2011.

Vispārējās tiesas 2012. gada 5. decembra spriedums —
Consorzio vino Chianti Classico/ITSB — FFR (“F.F.R.”)

(Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes
“Clampflex” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma
pamatojumi — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK)
Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Atšķirt
spējas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1.
punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu
— Regulas Nr. 207/2009 75. pants)
(2013/C 26/81)

(Lieta T-143/11) (1)
(Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas
grafiskas preču zīmes “F.F.R.” reģistrācijas pieteikums —
Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “CHIANTI CLASSICO”
— Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas
neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta
b) apakšpunkts un 5. punkts)
(2013/C 26/80)

Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Vācija) (pārstāvis — V.
Mensing, advokāts)
Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi) (pārstāvis — K. Klüpfel)

Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki

Priekšmets

Prasītājs: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Itālija)
(pārstāvji — S. Corona, G. Ciccone un A. Loffredo, advokāti)

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 19.
janvāra lēmumu lietā R 1514/2010-4 attiecībā uz pieteikumu
vārdisku apzīmējumu “Clampflex” reģistrēt kā Kopienas preču
zīmi

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes,
paraugi un modeļi) (pārstāvji — sākotnēji V. Melgar un G.
Mannucci, vēlāk V. Melgar un D. Walicka)
Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Fédération française
de rugby (FFR) (Marcoussis, Francija)

Rezolutīvā daļa:
1) atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un
modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 19.
janvāra lēmumu lietā R 1514/2010-4 daļā, kas attiecas uz
precēm “šļirces”;

