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Domslut
1. Den dom som meddelades av personaldomstolen (första avdelning
en) den 28 juni 2011 i mål F-49/10, De Nicola mot EIB,
upphävs i den del personaldomstolen ogillade Carlo De Nicolas
yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska investeringsbankens
(EIB) beslut att avslå hans begäran om att en tredje läkare skulle
utses.
2. Överklagandet ogillas i övrigt.

Tribunalens dom av den 12 september 2013 — ”Rauscher”
Consumer Products mot harmoniseringsbyrån (Återgivning
av en tampong)
(Mål T-492/11) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som ge
menskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en tam
pong — Absolut registreringshinder — Avsaknad av
särskiljningsförmåga — Artikel 7.1 b i förordning (EG)
nr 207/2009)
(2013/C 313/47)

3. EIB:s beslut att avslå Carlo De Nicolas begäran om en tredje
läkare av det skälet att begäran getts in för sent ogiltigförklaras.
4. Carlo De Nicola och EIB ska bära sina egna rättegångskostnader
såväl vid personaldomstolen som vid tribunalen.

(1) EUT C 282, 24.9.2011.

26.10.2013

Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: ”Rauscher” Consumer Products GmbH (Wien, Österri
ke) (ombud: advokaten M. Stütz)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)
Saken

Tribunalens dom av den 12 september 2013 — Valeo
Vision mot kommissionen
(Mål T-457/11) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Gemensamma tulltaxan
— Klassificering i Kombinerade nomenklaturen — Tulltax
enummer — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt —
Regleringsakt som medför genomförandeåtgärder —
Avvisning)
(2013/C 313/46)
Rättegångsspråk: franska

Talan mot det beslut som första överklagandenämnden vid
harmoniseringsbyrån meddelade den 20 juli 2011 (ärende
R 2168/2010-1) angående en ansökan om registrering som
gemenskapsvarumärke av ett figurmärke föreställande en tam
pong.
Domslut
1. Talan ogillas.
2. ”Rauscher” Consumer Products GmbH ska ersätta rättegångskost
naderna.

Parter
Sökande: Valeo Vision (Bobigny, Frankrike) (ombud: advokaten
R. Ledru)

(1) EUT C 355, 3.12.2011.

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal, B.-R. Kill
mann och L. Keppenne)

Tribunalens dom av den 13 september 2013 — Anouba
mot rådet

Saken
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandeför
ordning (EG) nr 603/2011 av den 20 juni 2011 om klassifice
ring av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 163,
s. 10).

(Mål T-563/11) (1)
(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgär
der mot Syrien — Frysning av penningmedel och ekonomiska
tillgångar — Bevisbörda — Uppenbart oriktig bedömning
— Rätten till försvar — Motiveringsskyldighet —
Tredskodom — Interventionsansökan — Anledning saknas
att döma i saken)

Domslut

(2013/C 313/48)

1. Talan avvisas.
2. Valeo Vision ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Eu
ropeiska kommissionens rättegångskostnader.

(1) EUT C 298, 8.10.2011.

Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Issam Anbouba (Homs, Syrien) (ombud: advokaterna
M.-A. Bastin, J.-M. Salva och J.-N. Louis)
Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: ursprungligen R.
Liudvinaviciute-Cordeiro och M.-M. Joséphidès, därefter R. Liud
vinaviciute-Cordeiro och A. Vitro)

