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Izrek

Predmet

1. Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o
omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča
2007/140/SZVP, kakor je bila spremenjena s Sklepom Sveta
2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa
2010/413, in Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010 z dne
25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razvelja
vitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 se razglasita za nični v delu, v
katerem se nanašata na Sina Bank.

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne
10. januarja 2011 (zadeva R 43/2010-4) v zvezi s postopkom z
ugovorom med Consorzio vino Chianti Classico in Fédération
française de rugby (FFR)

2. Učinki Priloge II k Sklepu 2010/413, kakor je bila spremenjena s
Sklepom 2010/644, se glede Sina Bank ohranijo do takrat, ko
začne učinkovati razglasitev ničnosti Priloge VIII k Uredbi št.
961/2010.
3. V preostalem se tožba zavrže.
4. Svet nosi dve tretjini stroškov Sina Bank in dve tretjini svojih
stroškov.
5. Sina Bank nosi tretjino svojih stroškov in tretjino stroškov Sveta.
6. Evropska komisija nosi svoje stroške.

Izrek
1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (UUNT) (znamke in modeli) z dne 10. januarja
2011 (zadeva R 43/2010-4) se razveljavi v delu, v katerem je
odbor za pritožbe zavrnil ugovor, ki je temeljil na členu 8(5)
Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o
blagovni znamki Skupnosti.
2. V preostalem delu se tožba zavrne.
3. Consorzio vino Chianti Classico in UUNT nosita vsak svoje
stroške, priglašene v postopku pred Splošnim sodiščem.

(1) UL C 152, 21.5.2011.

Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2012 – Hopf
proti UUNT (Clampflex)
(Zadeva T-171/11) (1)

(1) UL C 72, 5.3.2011.

Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2012 –
Consorzio vino Chianti Classico proti UUNT – FFR (F.F.R.)

(Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti
Clampflex — Absolutni razlogi za zavrnitev — Opisni značaj
— Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Neobstoj razlikoval
nega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 —
Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009)

(Zadeva T-143/11) (1)

(2013/C 26/81)

(Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figu
rativne znamke Skupnosti „F.F.R.“ — Prejšnje figurativne
nacionalne znamke CHIANTI CLASSICO — Relativni razlog
za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) in
(5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Nemčija) (zastopnik:
V. Mensing, odvetnik)

(2013/C 26/80)
Jezik postopka: angleščina

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (zastopnik: K. Klüpfel, zastopnik)

Stranke
Tožeča stranka: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in
Chianti, Italija) (zastopniki: S. Corona, G. Ciccone in A.
Loffredo, odvetniki)

Predmet
Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne
19. januarja 2011 (zadeva R 1514/2010-4) glede prijave besed
nega znaka Clampflex kot znamke Skupnosti.

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (zastopniki: sprva V. Melgar in G. Mannucci, nato V.
Melgar in D. Walicka, zastopniki)

Izrek

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Fédération française de
rugby (FFR) (Marcoussis, Francija)

1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 19. januarja
2011 (zadeva R 1514/2010-4) se razveljavi v delu, v katerem se
nanaša na proizvode „brizgalke“.

