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Dictum
1. Het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer)
van 28 juni 2011, De Nicola/EIB (F-49/10), wordt vernietigd,
voor zover daarbij wordt afgewezen de vordering van De Nicola tot
nietigverklaring van het besluit van de Europese Investeringsbank
(EIB) tot afwijzing van zijn verzoek om aanwijzing van een derde
arts.
2. De hogere voorziening wordt afgewezen voor het overige.

26.10.2013

Arrest van het Gerecht van 12 september 2013 —
„Rauscher” Consumer Products/BHIM (afbeelding van een
tampon)
(Zaak T-492/11) (1)
(„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeld
merk dat tampon weergeeft — Absolute weigeringsgrond —
Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van
verordening (EG) nr. 207/2009”)
(2013/C 313/47)

3. Het besluit van de EIB tot afwijzing van het verzoek van De
Nicola om aanwijzing van een derde arts op grond dat het te
laat is ingediend, wordt nietig verklaard.
4. De Nicola en de EIB zullen elk hun eigen kosten van de procedure
voor het Gerecht voor ambtenarenzaken en van deze procedure
dragen.

Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: „Rauscher” Consumer Products (Wenen, Oos
tenrijk) (vertegenwoordiger: M. Stütz, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D.
Walicka, gemachtigde)

(1) PB C 282 van 24.9.2011.

Voorwerp
Arrest van het Gerecht van 12 september 2013 — Valeo
Vision/Commissie
(Zaak T-457/11) (1)
(„Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk douaneta
rief — Indeling in gecombineerde nomenclatuur — Tariefpost
— Niet individueel geraakt — Regelgevingshandeling met
uitvoeringsmaatregelen — Niet-ontvankelijkheid”)
(2013/C 313/46)

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van
het BHIM van 20 juli 2011 (zaak R 2168/2010-1) inzake een
aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in de vorm van een
tampon als gemeenschapsmerk
Dictum
1. Het beroep wordt verworpen.
2. „Rauscher” Consumer Products GmbH wordt verwezen in de kos
ten.

Procestaal: Frans
Partijen

(1) PB C 355 van 3.12.2011.

Verzoekende partij: Valeo Vision (Bobigny, Frankrijk) (vertegen
woordiger: R. Ledru, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: R.
Lyal, B.-R. Killmann en L. Keppenne, gemachtigden)
Voorwerp
Verzoek tot nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) nr.
603/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 tot indeling van
bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB
L 163, blz. 10)

Arrest van het Gerecht van 13 september 2013 —
Anhouba/Raad
(Zaak T-563/11) (1)
(„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Be
perkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden
en economische middelen — Bewijslast — Kennelijke beoor
delingsfout — Recht van verweer — Motiveringsplicht —
Verstekprocedure — Verzoek om tussenkomst — Afdoening
zonder beslissing”)
(2013/C 313/48)

Dictum
1. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Procestaal: Frans
Partijen

2. Valeo Vision wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de
Europese Commissie.

Verzoekende partij: Issam Anhouba (Homs, Syrië) (vertegenwoor
digers: M. A. Bastin, J. M. Salva en J. N. Louis, advocaten)

(1 )

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordi
gers: aanvankelijk R. Liudvinaviciute-Cordeiro en M.-M. Joséphi
dès, vervolgens R. Liudvinaviciute-Cordeiro en A. Vito, gemach
tigden)

PB C 298 van 8.10.2011.

