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— ogiltigförklara punkt I.I.10 i bilagan till rådets genomföran
deförordning (EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012
om genomförande av förordning (EU) nr 267/2012 om
restriktiva åtgärder mot Iran (EUT L 356, s. 55) i den del
som rör sökanden, och
— förplikta svaranden att bära sina rättegångskostnader och
ersätta sökandens rättegångskostander.
Grunder och huvudargument

C 141/25

— ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden
meddelade de 15 januari 2013 i ärende 157/2012-4 och
ogilla invändningen om varuslagslikhet och känneteckens
likhet samt bifalla ansökan om gemenskapsvarumärket AF
RICAN SIMBA, CTM 7534175,
— förplikta harmoniseringsbyrån — och i händelse av skriftlig
intervention — invändaren att bära sina kostnader och er
sätta sökandens kostnader i förfarandet vid harmoniserings
byrån samt att ersätta rättegångskostnaderna.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.
Grunder och huvudargument
1. Första grunden: Sökandebolaget hjälper inte angivna enheter
att bryta mot unionsrättsliga bestämmelser om Iran och ger
inte stöd till Irans regering. Sökandebolaget används inte
som transit för oljerelaterade betalning till Iran. De materi
ella villkoren för upptagande i förteckningen enligt de
angripna bilagorna till beslut 2012/829/Gusp av den
21 december 2012 och rådets genomförandeförordning
(EU) nr 1264/2012 av den 21 december 2012 är således
inte uppfyllda vad rör sökandebolaget och rådet har gjort sig
skyldig till en uppenbart oriktig bedömning i frågan huru
vida dessa villkor var uppfyllda eller inte. Rådet har inte
heller använt sig av rätt test.

Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden

2. Andra grunden: Rådet har åsidosatt de processrättsliga kra
ven att ge en tillräcklig motivering i bilagorna till beslut
2012/829/Gusp och rådets genomförandeförordning (EU)
nr 1264/2012 och att iaktta rätten till försvar och rätten
till effektiv domstolsprövning.

Varumärke eller kännetecken som åberopats: nationellt figurmärke
innehållande ordet Simba, internationell registrering av ordmär
ket SIMBA för varor xi klass 28

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket AFRICAN SIMBA för varor
och tjänster i klasserna 9, 28 och 41 — Ansökan om gemen
skapsvarumärke nr 7 534 175
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Simba Toys GmbH
& Co. KG

Invändningsenhetens beslut: delvist bifall till invändningen
3. Tredje grunden: Beslutet att uppta sökanden i förteckningen
strider mot proportionalitetsprincipen.
Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Talan väckt den 21 mars 2013 — Novomatic mot
harmoniseringsbyrån — Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

Grunder: överträdelse av artikel 42.2 jämförd med artikel 42.3 i
förordning nr 207/2009 jämförd med regel 22.2 i förordning
nr 2868/95 och artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

(Mål T-172/13)
(2013/C 141/45)
Rättegångsspråk: tyska

Talan väckt den 20 mars 2013 — Selo Medical mot
harmoniseringsbyrån — biosyn Arzneimittel (SELOGYN)

Sökande: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Österrike) (ombud:
advokaten W. Mosing)

(Mål T-173/13)

Parter

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Simba Toys GmbH & Co. KG
(Fürth-Stadeln, Tyskland)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

(2013/C 141/46)
Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Selo Medical GmbH (Unternberg, Österrike) (ombud:
advokat T. Schneider)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) — biosyn Arzneimittel
(SELOGYN)

C 141/26
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Övriga deltagare i målet: biosyn Arzneimittel GmbH (Fellbach,
Tyskland)

18.5.2013

Tribunalens beslut av den 18 mars 2013 — Mitteldeutsche
Flughafen och Flughafen Dresden mot Kommissionen
(Mål T-217/09) (1)

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

(2013/C 141/48)

— ogiltigförklara det beslut som meddelades av fjärde överkla
gandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den
21 januari 2013 i ärende R 2601/2011-4, och avslå invänd
ningen mot ansökan om registrering av gemenskapsvaru
märke, och
— förplikta harmoniseringsbyrån och motparten vid överkla
gandenämnden att i enlighet med artikel 87.2 i domstolens
rättegångsregler ersätta rättegångskostnaderna.

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 180, 01.08.2009

Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket ”SELOGYN” för varor i
klass 5 (ansökan nr 9 049 016)
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: biosyn Arzneimittel
GmbH
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationella ordmärket
”SELESYN” för varor och tjänster i klasserna 5, 29 och 44
Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen.
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Grunder: Åsidosättande
nr 207/2009

av

artikel

8.1

b

i

förordning

Tribunalens beslut av den 18 mars 2013 — Freistaat
Sachsen mot Kommissionen
(Mål T-215/09) (1)
(2013/C 141/47)
Rättegångsspråk: tyska

Tribunalens beslut av den 12 mars 2013 — Lafarge mot
kommissionen
(Mål T-49/12) (1)
(2013/C 141/49)
Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på sjunde avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 109, 14.4.2012.

Tribunalens beslut av den 27 mars 2013 — Advance
Magazine Publishers mot OHMI — Bauer Consumer Media
(GOLF WORLD)
(Mål T-194/12) (1)
(2013/C 141/50)
Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 180 av den 1.8.2009.

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 209,14.07.2012.

