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Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Fomanu
mot harmoniseringsbyrån (Qualität hat Zukunft)
(Mål T-22/12) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som ge
menskapsvarumärke av ordmärket Qualität hat Zukunft —
Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas
— Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

26.1.2013

Övrig part i målet: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan,
Taiwan)
Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av harmoniserings
byråns andra överklagandenämnd den 9 november 2011
(ärende R 2191/2010-2) om ett invändningsförfarande mellan
Erika Bauer och BenQ Materials Corp.

(2013/C 26/84)
Rättegångsspråk: tyska

Domslut

Parter

1. Alva Management GmbH tillåts inträda som klagande i målet i
Erika Bauers ställe.

Sökande: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Tyskland)
(ombud: advokaten T. Raible)

2. Överklagandet ogillas.

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)

3. Alva Management ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 80, 17.3.2012.

Saken
Talan väckt mot det beslut som meddelats av harmoniserings
byråns första överklagandenämnd den 27 oktober 2011 (ärende
R 1518/2011-1) om registrering av ordkännetecknet Qualität
hat Zukunft som gemenskapsvarumärke.
Domslut
1. Talan ogillas.
2. Fomanu AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 80, 17.3.2012.

Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — Gerald
Steinberg mot kommissionen
(Mål T-17/10) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar —
Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar avseende be
slut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska
icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för
fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga
rättigheter — Delvis neka tillgång — Undantag avseende
skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän
säkerhet — Motiveringsskyldighet — Uppenbart att talan i
vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar
är ogrundad)
(2013/C 26/86)

Tribunalens dom av den 28 november 2012 — Bauer mot
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
(Mål T-29/12) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansö
kan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket
Daxon — Det äldre ordmärket DALTON — Relativt
registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i
förordning (EG) nr 207/2009)
(2013/C 26/85)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Klagande: Erika Bauer (Schaufling, Tyskland) (ombud: advokaten
A. Merz)

Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Gerald Steinberg (Jerusalem, Israel) (ombud: T. Asser
son, solicitor)
Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Tufvesson och
C. ten Dam)
Saken
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut SG.E.3/MV/
psi D(2009) 3914 av den 15 maj 2009 om att delvis neka
sökanden tillgång till vissa handlingar avseende beslut om finan
siering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga or
ganisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska
instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR).
Avgörande

Motpart: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)

1. Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte
kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.
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2. Gerald Steinberg ska bära sina rättegångskostnader och ersätta
kommissionens rättegångskostnader.

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: T. Middleton, A. de
Gregorio Merino, och E. Chatziioakeimidou)

(1) EUT C 80, 27.3.2010.

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kom
missionen (ombud: B. Smulders, J. P. Keppenne och M. Kon
stantinidis)

Tribunalens beslut av den 23 november 2012 — Crocs mot
harmoniseringsbyrån — Holey Soles Holdings och PHI
(Utformning av en sko)
(Mål T-302/10) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltighetsförklaring
— Återkallande av ansökan om ogiltighetsförklaring —
Anledning saknas att döma i saken)
(2013/C 26/87)
Rättegångsspråk: engelska
Parter

Saken
Ogiltigförklaring av rådets beslut 2010/320/EU av den 8 juni
2010 riktat till Grekland i syfte att förstärka och skärpa den
finanspolitiska övervakningen samt förelägga Grekland att vidta
de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga
för att komma till rätta med situationen med ett alltför stort
underskott (EUT L 145, s. 6), samt av rådets beslut
2010/486/EU av den 7 september 2010 om ändring av beslut
2010/320/EU (EUT L 241, s. 12).
Avgörande

Sökande: Crocs, Inc. (Niwot, USA) (ombud: I.R. Craig, solicitor)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Hanne)
Motparter vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen:
Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada), och Partenaire
Hospitalier International (La Haie Foissière, Frankrike)
Saken
Talan om ogiltigförklaring det beslut som fattats av harmonise
ringsbyråns tredje överklagandenämnd den 26 mars 2010
(ärende R 9/2009-3) angående ett nullitetsförfarande mellan
Holey Shoes Holdings Ltd och Partenaire Hospitalier Interna
tional, å ena sidan, och Crocs, Inc, å andra sidan.

1. Talan ogillas.
2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros och Ilias Iliopoulos ska bära sina rättegångskostnader
och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska unio
nens råd.
3. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

(1) EUT C 30, 29.1.2011

Avgörande
1. Det finns inte längre anledning att pröva talan.
2. Sökanden ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta
svarandens rättegångskostnader.
(1) EUT C 260, 25.9.2010.

Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY
m.fl. mot rådet

Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — ADEDY
m.fl. mot rådet
(Mål T-215/11) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Beslut som riktas till en med
lemsstat för att komma till rätta med situationen med ett
alltför stort underskott — Villkoret direkt berörd är inte
uppfyllt — Avvisning)
(2013/C 26/89)
Rättegångsspråk: grekiska

(Mål T-541/10) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Beslut som riktas till en med
lemsstat för att komma till rätta med situationen med ett
alltför stort underskott — Villkoret direkt berörd är inte
uppfyllt — Avvisning)

Parter
Sökande: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY)
(Aten, Grekland), Spyridon Papaspyros (Aten), och Ilias Iliopou
los (Aten) (ombud: advokaten M. Tsipra)

(2013/C 26/88)
Rättegångsspråk: grekiska

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: G. Maganza, M.
Vitsentzatos och A. de Gregorio Merino)

Sökande: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY)
(Aten, Grekland), Spyridon Papaspyros (Aten), och Ilias Iliopou
los (Aten) (ombud: advokaten M. Tsipra)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kom
missionen (ombud: B. Smulders, J. P. Keppenne och M. Kon
stantinidis)

Parter

