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Hotărârea Tribunalului din 11 decembrie 2012 — Fomanu/
OAPI (Qualität hat Zukunft)
(Cauza T-22/12) (1)
[„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comu
nitare verbale Qualität hat Zukunft — Motive absolute de
refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul
(1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]
(2013/C 26/84)

26.1.2013

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs
a OAPI din 9 noiembrie 2011 (cauza R 2191/2010-2), privind
o procedură de opoziție între doamna Erika Bauer et BenQ
Materials Corp.
Dispozitivul
1. Autorizează substituirea doamnei Erika Bauer prin Alva Mana
gement GmbH în calitate de reclamantă.

Limba de procedură: germana
2. Respinge acțiunea.

Părțile
Reclamantă: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania)
(reprezentant: T. Raible, avocat)

3. Obligă Alva Management la plata cheltuielilor de judecată.

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: K. Klüpfel, agent)

(1) JO C 80, 17.3.2012

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a
OAPI din 27 octombrie 2011 (cauza R 1518/2011-1) privind o
cerere de înregistrare ca marcă comunitară a semnului verbal
Qualität hat Zukunft
Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.
2. Obligă Fomanu AG la plata cheltuielilor de judecată.

(1) JO C 80, 17.3.2012.

Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2012 —
Steinberg/Comisia
(Cauza T-17/10) (1)
[„Acțiune în anulare — Acces la documente — Regulamentul
(CE) nr. 1049/2001 — Documente privind decizii de
finanțare pentru subvenții acordate unor organizații neguver
namentale israeliene și palestiniene în cadrul programului
«Parteneriat pentru pace» și al Instrumentului european
pentru democrație și drepturile omului — Respingere
parțială a cererii de acces — Excepție privind protecția inte
resului public în materie de securitate publică — Obligația de
motivare — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte
vădit nefondată”]
(2013/C 26/86)

Hotărârea Tribunalului din 28 noiembrie 2012 — Bauer/
OAPI — BenQ Materials (Daxon)
(Cauza T-29/12) (1)
[„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de
înregistrare a mărcii comunitare verbale Daxon — Marcă
comunitară verbală anterioară DALTON — Motiv relativ
de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]
(2013/C 26/85)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Erika Bauer (Schaufling, Germania) (reprezentant: A.
Merz, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: K. Klüpfel, agent)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a
OAPI, intervenientă la Tribunal: BenQ Materials Corp. (Gueishan
Taoyuan, Taiwan)

Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamant: Gerald Steinberg (Ierusalim, Israel) (reprezentant: T.
Asserson, solicitor)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Tufvesson și C. ten
Dam, agenți)
Obiectul
Cerere de anulare a deciziei SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 a
Comisiei din 15 mai 2009 prin care s-a respins parțial
cererea reclamantului de acces la anumite documente privind
decizii de finanțare pentru subvenții acordate unor organizații
neguvernamentale israeliene și palestiniene în cadrul
programului „Parteneriat pentru pace” și al Instrumentului
european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO)
Dispozitivul
1. Respinge acțiunea ca fiind în parte vădit inadmisibilă și în parte
vădit nefondată.

26.1.2013
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2) Domnul Gerald Steinberg suportă, pe lângă propriile cheltuieli de
judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.
(1) JO C 80, 27.3.2010.
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Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: T. Middleton,
A. de Gregorio Merino și E. Chatziioakeimidou, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Comisia Europeană (reprezen
tanți: B. Smulders, J. P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți)

Ordonanța Tribunalului din 23 noiembrie 2012 — Crocs/
OAPI — Holey Soles Holdings și PHI (Reproduceri privind
o încălțăminte)
(Cauza T-302/10) (1)
(„Marcă comunitară — Cerere de declarare a nulității —
Retragerea cererii de declarare a nulității — Nepronunțare
asupra fondului”)
(2013/C 26/87)

Obiectul
Anularea Deciziei (UE) 2010/320 a Consiliului din 8 iunie 2010
adresată Greciei în vederea consolidării și a aprofundării supra
vegherii fiscale și de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere
a deficitului considerate necesare pentru remedierea situației de
deficit excesiv (JO L 145, p. 6), precum și a Deciziei (UE)
2010/486 a Consiliului din 7 septembrie 2010 de modificare
a Deciziei (UE) 2010/320 (JO L 241, p. 12)

Limba de procedură: engleza
Părțile

Dispozitivul

Reclamantă: Crocs, Inc. (Niwot, Statele Unite) (reprezentant: I. R.
Craig, solicitor)

1. Respinge acțiunea.

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: S. Hanne, agent)
Celelalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a
OAPI: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) și
Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Franța)
Obiectul

2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) și domnii
Spyridon Papaspyros și Ilias Iliopoulos suportă propriile cheltuieli
de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Consiliul
Uniunii Europene.

3. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a
OAPI din 26 martie 2010 (cauza R 9/2008-3) privind o
procedură de declarare a nulității între Holey Shoes Holdings
Ltd și Partenaire Hospitalier International, pe de o parte, și
Crocs, Inc., pe de altă parte.

(1) JO C 30, 29.1.2011.

Dispozitivul
1. Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului
cauzei.
2. Reclamanta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe
cele efectuate de pârât.

Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2012 — ADEDY
și alții/Consiliul
(Cauza T-215/11) (1)
(„Acțiune în anulare — Decizie adresată unui stat membru în
vederea remedieriiunei situații de deficit excesiv — Lipsa
afectării directe — Inadmisibilitate”)

(1) JO C 260, 25.9.2010.

Ordonanța Tribunalului din 27 noiembrie 2012 — ADEDY
și alții/Consiliul
(Cauza T-541/10) (1)
(„Acțiune în anulare — Decizii adresate unui stat membru
pentru remedierea unei situații de deficit excesiv — Lipsa
afectării directe — Inadmisibilitate”)

(2013/C 26/89)
Limba de procedură: greaca
Părțile
Reclamanți: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Atena, Grecia); Spyridon Papaspyros (Atena) și Ilias
Iliopoulos (Atena) (reprezentant: M.-M. Tsipra, avocat)

(2013/C 26/88)
Limba de procedură: greaca
Părțile
Reclamanțe: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Atena, Grecia) Spyridon Papaspyros (Atena) și Ilias
Iliopoulos (Atena) (reprezentant: M.-M. Tsipra, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: G. Maganza, M.
Vitsentzatos și A. de Gregorio Merino, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezen
tanți: B. Smulders, J. P. Keppenne și M. Konstantinidis, agenți)

