
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: B. 
Schmidt, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Nycomed GmbH (Konstancja, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat A. Ferchland) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 
marca 2010 r. (sprawa R 874/2008-4) dotyczącą postępowania 
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Nycomed GmbH a ratiopharm 
GmbH. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) ratiopharm GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 195 z 17.7.2010. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 lipca 2011 r. — 
Emme przeciwko Komisji 

(Sprawa T-422/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja bankowa 
— Wniosek zawieszenie wykonania — Szkoda finansowa — 
Brak nadzwyczajnych okoliczności — Brak pilnego charak

teru) 

(2011/C 269/108) 

Język postępowania: włoski 
Strony 

Strona skarżąca: Emme Holding SpA (Pescara, Włochy) (przed
stawiciele: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. 
Beretta i P. Ferrari, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Genca
relli, V. Bottka i P. Manzini, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania art. 2 decyzji Komisji 
C(2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. 
dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/38.344 — Stal spręża
jąca), a także wniosek o zwolnienie ze zobowiązania do usta
nowienia gwarancji bankowej w celu uniknięcia natychmiasto
wego ściągnięcia grzywny nałożonej na mocy art. 2 wskazanej 
decyzji. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — SIR 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-142/11) 

(Postępowanie w sprawie środków tymczasowych — Wspólna 
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające 
stosowane w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości 
Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Umorzenie postępowania głównego — 

Umorzenie postępowania) 

(2011/C 269/109) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidżan, 
Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat M. 
Ceccaldi) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i A. Vitro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zmierzający, 
zgodnie z art. 278 TFUE, do zawieszenia wykonania, po 
pierwsze, decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB prze
dłużającej obowiązywanie środków ograniczających wobec 
Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 36) i, po 
drugie, rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Dz.U. L 11, s. 1). 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środków 
tymczasowych zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — 
Petroci przeciwko Radzie 

(Sprawa T-160/11) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej — Zamrożenie funduszy — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Umorzenie postępowania głównego — 

Umorzenie postępowania) 

(2011/C 269/110) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Société nationale d’opérations pétrolières de la 
Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Wybrzeże 
Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat M. Ceccaldi)
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