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Dispozitivul

Obiectul

1. Anulează anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din
26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva
Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC, astfel
cum rezultă din Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25
octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413, și anexa
VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25
octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, în măsura în care
acestea o privesc pe Sina Bank.

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs
a OAPI din 10 ianuarie 2011 (cauza R 43/2010-4), privind o
procedură de opoziție între Consorzio vino Chianti Classico și
Fédération française de rugby (FFR)

2. Efectele anexei II la Decizia 2010/413, astfel cum rezultă din
Decizia 2010/644, sunt menținute în ceea ce privește Sina Bank
până la intrarea în vigoare a anulării anexei VIII la Regulamentul
nr. 961/2010.
3. Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.
4. Consiliul suportă două treimi din cheltuielile de judecată ale Sina
Bank și două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

Dispozitivul
1. Anulează decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele
industriale)(OAPI) din 10 ianuarie 2011 (cauza R 43/2010-4)
în măsura în care camera de recurs a respins opoziția întrucât era
întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr.
207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca
comunitară.
2. Respinge în rest acțiunea.
3. Consorzio vino Chianti Classico și OAPI suportă fiecare propriile
cheltuieli de judecată efectuate în procedura de pe rolul
Tribunalului.

5. Sina Bank suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată și o
treime din cheltuielile de judecată ale Consiliului.

(1) JO C 152, 21.5.2011.

6. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

Hotărârea Tribunalului din 29 noiembrie 2012 — Hopf/
OAPI (Clampflex)
(Cauza T-171/11) (1)

(1) JO C 72, 5.3.2011.

Hotărârea Tribunalului din 5 decembrie 2012 — Consorzio
vino Chianti Classico/OAPI — FFR (F.F.R.)
(Cauza T-143/11) (1)
[„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de
înregistrare a mărcii comunitare figurative «F.F.R.» —
Mărci naționale figurative anterioare CHIANTI CLASSICO
— Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie —
Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5)
din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]
(2013/C 26/80)
Limba de procedură: engleza

[„Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comu
nitare verbale Clampflex — Motive absolute de refuz —
Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Lipsa caracterului
distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regula
mentul nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul
75 din Regulamentul nr. 207/2009”]
(2013/C 26/81)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamant: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Germania) (reprezentant:
V. Mensing, avocat)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentant: K. Klüpfel, agent)

Părțile
Reclamant: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti,
Italia) (reprezentanți: S. Corona, G. Ciccone și A. Loffredo,
avocați)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial V. Melgar și
G. Mannucci, ulterior V. Melgar și D. Walicka, agenți)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a
OAPI, intervenientă la Tribunal: Fédération française de rugby
(FFR) (Marcoussis, Franța)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs
a OAPI din 19 ianuarie 2011 (cauza R 1514/2010-4) privind o
cerere de înregistrare a semnului verbal Clampflex ca marcă
comunitară
Dispozitivul
1. Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru
Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele
industriale) din 19 ianuarie 2011 (cauza R 1514/2010-4) în
ceea ce privește produsele „seringi”.

