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Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen:
Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp.
z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polen) (ombud: advokaterna M.
Krekora, T. Targosz och P. Podrecki)

C 26/41

ECB:s ordförande den 21 oktober 2010, om avslag på Gabi
Thesings ansökan om tillgång till två handlingar avseende Re
publiken Greklands budgetunderskott och statsskuld.

Domslut

Saken
Talan i två mål mot två beslut som meddelades av harmonise
ringsbyråns första överklagandenämnd den 3 september 2010
(ärendena R 1002/2009-1 och R 1003/2009-1) om två ogiltig
hetsförfaranden mellan Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw
Sztucznych Fagumit sp. z o.o. och Ursula Adamowski.

1. Talan ogillas.

2. Gabi Thesing och Bloomberg Finance LP ska bära sina rätte
gångskostnader och ersätta Europeiska centralbankens rättegångs
kostnader.

Domslut
1. Målen T-537/10 och T-538/10 förenas vad gäller domen.

(1) EUT C 72, 5.3.2011.

2. Respektive talan ogillas.
3. Ursula Adamowski ska bära sina rättegångskostnader och ersätta
de rättegångskostnader som förorsakats Byrån för harmonisering
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(harmoniseringsbyrån) och Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw
Sztucznych Fagumit sp. z o.o vid förfarandet vid tribunalen.

(1) EUT C 30, 29.1.2011.

Tribunalens dom av den 11 december 2012 — Sina Bank
mot rådet
(Mål T-15/11) (1)
(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgär
der mot Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning —
Frysning av tillgångar — Talan om ogiltigförklaring —
Motiveringsskyldighet)
(2013/C 26/79)

Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Thesing
och Bloomberg Finance mot ECB
(Mål T-590/10) (1)
(Tillgång till handlingar — Beslut 2004/258/EG — Hand
lingar avseende en medlemsstats budgetunderskott och stats
skuld — Avslag på ansökan — Undantag avseende unionens
eller en medlemsstats ekonomiska politik — Ansökan om
tillgång avslås delvis)
(2013/C 26/78)
Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Sina Bank (Teheran, Iran) (ombud: advokaterna B. Met
tetal och C. Wucher-North)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: M. Bishop och G.
Marhic)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kom
missionen (ombud: F. Erlbacher och M. Konstantinidis)

Parter
Sökande: Gabi Thesing (London, Förenade kungariket), och
Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Förenta staterna)
(ombud: M. Stephens, R. Lands, solicitors, och T. Pitt-Payne,
QC)
Svarande: Europeiska centralbanken (ECB) (ombud: inledningsvis
A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres och S. Lambrinoc,
därefter M. López Torres och S. Lambrinoc)
Saken
Begäran om ogiltigförklaring av beslutet från Europeiska central
bankens direktion, vilket delgavs Gabi Thesing i skrivelse från

Saken
Talan om ogiltigförklaring dels av bilaga VIII till rådets förord
ning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva
åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr
423/2007 (EUT L 281, s. 1), i den del som rör sökanden, och
av skrivelsen av den 28 oktober 2010 med rådets beslut avse
ende sökanden, dels av förklaringen att bilaga II till rådets beslut
2010/413/Gusp av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder
mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt
2007/140/Gusp (EUT L 195, s. 39), i dess lydelse enligt rådets
beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring av
beslut 2010/413 (EUT L 281, s. 81), inte är tillämplig på sö
kanden, av artikel 16.2 i förordning nr 961/2010 och av artikel
20.1 b i beslut 2010/413.
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Domslut

Saken

1. Bilaga II till rådets beslut 2010/413/Gusp av den 26 juli 2010
om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemen
sam ståndpunkt 2007/140/Gusp, i dess lydelse enligt rådets
beslut 2010/644/Gusp av den 25 oktober 2010 om ändring
av beslut 2010/413, och bilaga VIII till rådets förordning (EU)
nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder
mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007,
ogiltigförklaras, vad rör Sina Bank.

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överkla
gandenämnd meddelade den 10 januari 2011 (ärende
R 43/2010-4) angående ett invändningsförfarande mellan Con
sorzio vino Chianti Classico och Fédération française de rugby
(FFR).

2. Verkningarna av bilaga II till beslut 2010/413, i dess lydelse
enligt beslut 2010/644, ska bestå gentemot Sina Bank fram till
dess att ogiltigförklaringen av bilaga VIII till förordning nr
961/2010 får rättsverkningar.
3. Talan ogillas i övrigt.

Domslut
1. Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmo
nisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och
modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 10 januari
2011 (ärende R 43/2010-4) ogiltigförklaras i den del som över
klagandenämnden ogillade invändningen på grundval av artikel
8.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvaru
märken.
2. Talan ogillas i övrigt.

4. Rådet ska ersätta två tredjedelar av Sina Banks rättegångskost
nader och bära två tredjedelar av sina egna rättegångskostnader.
5. Sina Bank ska bära en tredjedel av sina egna rättegångskostnader
och ersätta en tredjedel av rådets rättegångskostnader.

3. Consorzio vino Chianti Classico och harmoniseringsbyrån ska bära
sina respektive rättegångskostnader vid tribunalen.

(1) EUT C 152, 21.5.2011.

6. Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.
Tribunalens dom av den 29 november 2012 — Hopf mot
harmoniseringsbyrån (Clampflex)
(1) EUT C72, 5.3.2011.

(Mål T-171/11) (1)

Tribunalens dom av den 5 december 2012 — Consorzio
vino Chianti Classico mot harmoniseringsbyrån — FFR
(F.F.R.)

(Gemenskapsvarumärken — Ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av ordmärket Clampflex — Absoluta
registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i
förordning (EG) nr 207/2009 — Särskiljningsförmåga sak
nas — Artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 — Motive
ringsskyldighet — Artikel 75 i förordning nr 207/2009)

(Mål T-143/11) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansö
kan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmär
ket F.F.R. — De äldre nationella figurmärkena CHIANTI
CLASSICO — Relativt registreringshinder — Risk för för
växling föreligger inte — Artikel 8.1 b och 8.5 i förordning
(EG) nr 207/2009)
(2013/C 26/80)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti,
Italien) (ombud: advokaterna S. Corona, G. Ciccone och A.
Loffredo)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis V.
Melgar och G. Mannucci, därefter V. Melgar och D. Walicka)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen:
Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Frankrike)

(2013/C 26/81)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Tyskland) (ombud: advo
katen V. Mensing)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: K. Klüpfel)
Saken
Talan mot det beslut som meddelades av fjärde överklagande
nämnden vid harmoniseringsbyrån den 19 januari 2011 (ärende
R 1514/2010-4) angående en ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av ordmärket Clampflex.
Domslut
1. Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid
Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,
mönster och modeller) den 19 januari 2011 (ärende
R 1514/2010-4) ogiltigförklaras såvitt avser ”sprutor”

