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Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší
účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Fabryka Węży Gumo
wych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wol
brom, Poľsko) (v zastúpení: M. Krekora, T. Targosz a P.
Podrecki, advokáti)

C 26/41

21. októbra 2010 a ktorým sa zamieta žiadosť, ktorú podala s
cieľom získať prístup k dvom dokumentom týkajúcim sa defi
citu a verejného dlhu Helénskej republiky

Výrok rozsudku
Predmet veci

1. Žaloba sa zamieta.

Dve žaloby podané proti dvom rozhodnutiam prvého odvola
cieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2010 (veci R 1002/2009-1
a R 1003/2009-1) týkajúcim sa dvoch konaní o vyhlásenie
neplatnosti medzi spoločnosťou Fabryka Węży Gumowych i
Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulou
Adamowskou

2. Gabi Thesing a Bloomberg Finance LP znášajú svoje vlastné trovy
konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európ
skej centrálnej banke (ECB).

Výrok rozsudku

(1) Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.

1. Veci T-537/10 a T-538/10 sa spájajú na účely vyhlásenia tohto
rozsudku.
Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2012 — Sina
Bank/Rada

2. Žaloby sa zamietajú.
3. Ursula Adamowski znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná
nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Fabryka
Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. v
konaní pred Všeobecným súdom.

(Vec T-15/11) (1)
(„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne
opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadro
vých zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba
o neplatnosť — Povinnosť odôvodnenia“)
(2013/C 26/79)

(1) Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.

Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania

Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 —
Thesing a Bloomberg Finance/ECB

Žalobkyňa: Sina Bank (Teherán, Irán) (v zastúpení: B. Mettetal a
C. Wucher-North, advokáti)

(Vec T-590/10) (1)
(„Prístup k dokumentom — Rozhodnutie 2004/258/ES —
Dokumenty týkajúce sa verejného dlhu a deficitu členského
štátu — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa hospo
dárskej politiky Únie alebo členského štátu — Čiastočné
zamietnutie prístupu“)
(2013/C 26/78)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyne: Gabi Thesing (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Bloom
berg Finance LP (Wilmington, Delaware, Spojené štáty) (v zastú
pení: M. Stephens, R. Lands, solicitors, a T. Pitt-Payne, QC)
Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: pôvodne
A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres a S. Lambrinoc,
neskôr M. López Torres a S. Lambrinoc, splnomocnení zástup
covia)
Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutia Výkonnej rady ECB, ktoré bolo
oznámené pani Thesing prostredníctvom listu prezidenta ECB z

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bishop a G.
Marhic, splnomocnení zástupcovia)
Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska
komisia (v zastúpení: F. Erlbacher a M. Konstantinidis, splno
mocnení zástupcovia)

Predmet veci
Jednak zrušenie po prvé prílohy VIII nariadenia Rady (EÚ) č.
961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči
Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ
L 281, s. 1) v rozsahu, v akom sa táto príloha týka žalobkyne, a
po druhé listu z 28. októbra 2010 „obsahujúceho rozhodnutie“
Rady vo vzťahu k žalobkyni a jednak vyhlásenie neuplatni
teľnosti voči žalobkyni po prvé prílohy II rozhodnutia Rady
2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach
voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v.
EÚ L 195, s. 39), ako vyplýva z rozhodnutia Rady
2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 2010/413 (Ú. v. EÚ L 281, s. 81), v rozsahu, v
akom sa týka žalobkyne, po druhé článku 16 ods. 2 nariadenia
č. 961/2010 a po tretie článku 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia
2010/413
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Výrok rozsudku

Predmet veci

1. Príloha II rozhodnutia Rady 2010/413/SZBP z 26. júla 2010 o
reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície
2007/140/SZBP, ako vyplýva z rozhodnutia Rady
2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa
rozhodnutie 2010/413, a príloha VIII nariadenia Rady (EÚ) č.
961/2010 z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči
Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007, sa zrušujú
v rozsahu, v akom sa týkajú Sina Bank.

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu
ÚHVT z 10. januára 2011 (vec R 43/2010-4) týkajúcemu sa
námietkového konania medzi Consorzio vino Chianti Classico a
Fédération française de rugby (FFR)
Výrok rozsudku

2. Účinky prílohy II rozhodnutia 2010/413, ako vyplýva z rozhod
nutia 2010/644, zostávajú zachované, pokiaľ ide o Sina Bank,
až do nadobudnutia právoplatnosti zrušenia prílohy VIII naria
denia č. 961/2010.

1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10.
januára 2011 (vec R 43/2010-4) sa zrušuje v rozsahu, v
akom odvolací senát zamietol námietku v rozsahu, v akom sa
zakladala na článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009
z 26. februára 2009 o 26. februára 2009 o ochrannej známke
Spoločenstva.

3. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4. Rada znáša dve tretiny vlastných trov konania a je povinná
nahradiť Sina Bank dve tretiny jej trov konania.
5. Sina Bank znáša tretinu vlastných trov konania a je povinná
nahradiť Rade tretinu jej trov konania.
6. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

3. Consorzio vino Chianti Classico a ÚHVT znášajú každý vlastné
trovy konania, ktoré im vznikli v konaní pred Všeobecným súdom.
(1) Ú. v. EÚ C 152, 21.5.2011.

Rozsudok Všeobecného súdu z 29. novembra 2012 —
Hopf/ÚHVT (Clampflex)
(Vec T-171/11) (1)

(1) Ú. v. EÚ C 72, 5.3.2011.

Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2012 —
Consorzio vino Chianti Classico/ÚHVT — FFR (F.F.R.)
(Vec T-143/11) (1)
[„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie —
Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚F.F.R‘ —
Skoršia národná obrazová ochranná známka CHIANTI
CLASSICO — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia
pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a
článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“]
(2013/C 26/80)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobca: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti,
Taliansko) (v zastúpení: S. Corona, G. Ciccone a A. Loffredo,
advokáti)
Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory) (v zastúpení: pôvodne V. Melgar a G.
Mannucci, neskôr V. Melgar a D. Walicka, splnomocnení
zástupcovia)
Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Fédération
française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francúzsko)

[„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej
ochrannej známky Spoločenstva Clampflex — Absolútne
dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1
písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok rozlišo
vacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia
č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75
nariadenia č. 207/2009“]
(2013/C 26/81)
Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobca: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Nemecko) (v zastúpení: V.
Mensing, advokát)
Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory) (v zastúpení: K. Klüpfel, splnomocnený
zástupca)
Predmet veci
Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu
ÚHVT z 19. januára 2011 (vec R 1514/2010-4) týkajúcemu sa
prihlášky slovného označenia Clampflex ako ochrannej známky
Spoločenstva
Výrok rozsudku
1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19.
januára 2011 (vec R 1514/2010-4) sa ruší v rozsahu, v
akom sa týka výrobkov „injekčné striekačky“.

