
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 17 lutego 2012 r. — 
Hassan przeciwko Radzie 

(Sprawa T-572/11) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające w związku z sytuacją w Syrii — Zamrożenie 
funduszy i zasobów gospodarczych — Wniosek o zarządzenie 
środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru — 

Wyważenie interesów) 

(2012/C 109/29) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Samir Hassan (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: 
É. Morgan de Rivery i E. Lagathu, adwokaci) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. 
Kyriakopoulou i M. Vitsentzatos, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych, w szczegól
ności wniosek o zawieszenie wykonania decyzji wykonawczej 
Rady 2011/515/WPZiB z dnia 23 sierpnia 2011 r. dotyczącej 
wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ogra
niczających wobec Syrii (Dz.U. L 218, s. 20) i rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 843/2011 z dnia 23 sierpnia 
2011 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 
442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z 
sytuacją w Syrii (Dz.U. L 218, s. 1) w zakresie, w jakim dotyczą 
one skarżącego 

Sentencja 

1) Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zostaje oddalony. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lutego 2012 r. — 
Dansk Automat Brancheforening przeciwko Komisji 

(Sprawa T-601/11) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Duńska ustawa wprowadzająca niższe opłaty 
pobierane od organizatorów internetowych gier losowych — 
Decyzja stwierdzająca zgodność pomocy z rynkiem 
wewnętrznym — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak 

pilnego charakteru — Ważenie interesów) 

(2012/C 109/30) 

Język postępowania: duński 

Strony 

Strona skarżąca: Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, 
Dania) (przedstawiciele: K. Dyekjær, T. Høg i J. Flodgaard, advo
katerne) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Afonso 
i C. Barslev, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 20 
września 2011 r. C(2011) 6499 wersja ostateczna, dotyczącej 
środka C 35/2010 (uprzednio nr 302/2010) w postaci opłat od 
internetowych gier losowych, jaki Królestwo Danii zamierzało 
zastosować na mocy duńskiej ustawy o opłatach od gier loso
wych. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie 
środków tymczasowych z dnia 16 lutego 2012 r. — 
Morison Menon Chartered Accountants i in. przeciwko 

Radzie 

(Sprawa T-656/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy i 
zasobów gospodarczych — Wniosek o zawieszenie wykonania 

— Brak pilnego charakteru) 

(2012/C 109/31) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Morison Menon Chartered Accountants (Dubaj, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie), Morison Menon Chartered 
Accountants — Dubai Office (Dubaj) i Morison Menon Char
tered Accountants — Sharjah Office (Szardża, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: adwokaci H. Viaene, T. 
Ruys i D. Gillet) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.M. 
Joséphidès i S. Kyriakopoulou, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania po pierwsze rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 1245/2011 z dnia 1 grudnia 
2011 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 
961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 
(Dz.U. L 319, s. 11) oraz po drugie decyzji Rady 
2011/783/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczącej zmiany 
decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 319, s. 71) w zakresie w jakim na mocy 
tych aktów w wykazie osób i podmiotów, których fundusze i 
zasoby gospodarcze zostały zamrożone umieszczono podmiot 
o nazwie „Morison Menon Chartered Accountant”. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. — 
Budziewska przeciwko OHMI — Puma AG Rudolf 

Dassler Sport (wyobrażenie pumy) 

(Sprawa T-666/11) 

(2012/C 109/32) 

Język skargi: Polski 

Strony 

Strona skarżąca: Danuta Budziewska (Łódź, Polska) (przedstawi
ciel: J. Masłowski, adwokat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Puma AG 
Rudolf Dassler Sport (Herzogenaurach, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uchylenie zaskarżonej decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 23 września 2011r. w 
sprawie R 1137/2010-3, oddalającej odwołanie strony 
skarżącej od decyzji unieważniające prawo do wzoru prze
mysłowego; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: wzór przemysłowy 
(wyobrażenie pumy) zarejestrowany pod numerem 697016- 
0001, na rzecz strony skarżącej opublikowany w biuletynie 
wzorów wspólnotowych z dnia 2 maja 2007r. 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: druga strona postępowania przed Izba Odwoławczą 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: projekt 
wzoru przemysłowego nie spełnia definicji wzoru, o którym 
mowa w art. 3 ust. a Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 
z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie wzorów wspólnotowych 
(Dz.U. L3 z 5.1.2002, str. 1), ponadto nie spełnia wymagań 
zawartych w art. 4-9 rzeczonego Rozporządzenia oraz inne 
przyczyny nieważności, na podstawie art. 25 ust.1 lit. c,d,e,f,g 
rzeczonego Rozporządzenia 

Decyzja Wydziału Unieważnień: unieważnienie prawa do wzoru 
przemysłowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia nr 
6/2002 poprzez odmowę nadania indywidualnego charakteru 
wzorowi przemysłowemu zgłoszonemu przez stronę skarżącą. 

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2011 r. — VIP Car 
Solutions przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-668/11) 

(2012/C 109/33) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: VIP Car Solutions SARL (Hoenheim, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat G. Welzer) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zasądzenie od Parlamentu Europejskiego na rzecz VIP Car 
Solutions SARL kwoty 1 408 000 EUR; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowa
nia. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca domaga się naprawienia szkody oraz krzywdy, 
jakie miała ponieść w związku z decyzją Parlamentu z dnia 24 
stycznia 2007 r. w przedmiocie odrzucenia jej oferty złożonej 
w ramach przetargu dotyczącego przewozu członków Parla
mentu Europejskiego samochodami i mikrobusami z szoferem 
w trakcie trwania sesji w Strasburgu (nr PE/2006/06/UTD/1) ( 1 ). 
W wyroku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie T-89/07 VIP Car 
Solutions przeciwko Parlamentowi ( 2 ) Sąd stwierdził nieważność 
wspomnianej decyzji.
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