
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/782/WPZiB z 
dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie środków ograniczających 
wobec Syrii i uchylenia decyzji 2011/273/WPZiB; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania 
zgodnie z art. 87 i 91 regulaminu postępowania przed 
Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów, 
które są co do istoty identyczne z podniesionymi w sprawie 
T-383/11 Makhlouf przeciwko Radzie ( 1 ) lub podobne do nich. 

( 1 ) Dz.U. 2011 C 282, s. 30. 

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2012 r. — Duff Beer 
przeciwko OHIM — Twentieth Century Fox Film (Duff) 

(Sprawa T-87/12) 

(2012/C 109/64) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Duff Beer UG (Eschwege, Niemcy) (przedstawi
ciel: N. Schindler, adwokat) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Twen
tieth Century Fox Film Corporation (Los Angeles, Stany Zjedno
czone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 12 grudnia 
2011 r. (sprawa R 0456/2011-4) oraz decyzji Wydziału 
Sprzeciwów z dnia 14 stycznia 2011 r. (nr B 1 603 771); 

— obciążenie OHIM własnymi kosztami oraz kosztami ponie
sionymi przez skarżącą; 

— ewentualnie: zawieszenie postępowania do czasu wydania 
prawomocnych orzeczeń w przedmiotach: zawisłego przed 
OHIM wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia wspólnotowego 
znaku towarowego nr (sygn. akt 000005227 C) i dokona
nego przez The Court of Commerce of Brussels unieważ
nienia prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr 
001341130 (sygn. akt 2009/6122 i 2009/6129). 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„Duff” w kolorach czarnym, białym i czerwonym dla towarów i 
usług z klas 32, 35 i 41 (zgłoszenie nr 8 351 091) 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Twentieth Century Fox Film Corpora
tion 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
znak towarowy „Duff BEER” (wspólnotowy znak towarowy nr 
1 341 130) dla towarów z klasy 32 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 
w odniesieniu do towarów i usług z klas 32 i 35 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009, ponieważ w przypadku kolidujących ze sobą 
znaków towarowych nie zachodzi prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd i naruszenie zasady 20 ust. 7 lit. c) w związku 
z zasadą 50 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 ze względu na 
błąd w skorzystaniu z uprawnień dyskrecjonalnych w odnie
sieniu do wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania odwo 
ławczego 

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2012 r. — Charron 
Inox i Almet przeciwko Radzie 

(Sprawa T-88/12) 

(2012/C 109/65) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Charron Inox (Marsylia, Francja) i Almet (Sato
las-et-Bonce, Francja) (przedstawiciel: P.-O. Koubi-Flotte, avocat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— tytułem zasadniczym, stwierdzenie nieważności rozporzą
dzenia Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 grudnia 2011 
r. jako opartego na niedostateczanych ustaleniach gospodar
czych; 

— tytułem pomocniczym, stwierdzenie nieważności art. 2 
rozporządzenia Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 grudnia 
2011 r., zgodnie z którym nastąpiło ostateczne pobranie 
tymczasowych ceł antydumpingowych, które zostały już 
zapłacone, w zakresie, w jakim pobranie to narusza zasadę 
ochrony uzasadnionego zaufania; 

— dalszym tytułem pomocniczym, uznanie odpowiedzialności 
pozaumownej Unii powstałej wskutek uznania ważności 
natychmiastowego pobrania ostatecznych ceł antydumpin
gowych w sytuacji, gdy biorąc pod uwagę materię, należało 
podać informację o takim pobraniu zainteresowanym 
podmiotom gospodarczym w rozsądnym terminie, pozwa
lającym im na podjęcie decyzji gospodarczych z odpo
wiednim wyprzedzeniem i z poszanowaniem zasady 
pewności prawa;
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— w każdym wypadku, nakazanie zwrot lub naprawienie 
szkody poniesionej przez skarżące spółki w następującej 
wysokości: 

— szkoda poniesiona przez spółkę Charron Inox, powstała 
wskutek zapłaty spornych ceł antydumpingowych: 
89 402,15 EUR; 

— szkoda poniesiona przez spółkę Almet — Le Metal 
Centre powstała wskutek zapłaty spornych ceł antydum
pingowych: 375 493 EUR; 

— szkoda poniesiona łącznie przez spółki Charron Inox i 
Almet — Le Metal Centre powstała wskutek zapłaty 
spornych ceł antydumpingowych: 58 594 EUR, przy 
czym spółki Charron Inox i Almet — Le Metal Centre 
postanowią samodzielnie o podziale tej kwoty pomiędzy 
siebie; 

— szkoda poniesiona przez spółkę Charron Inox powstała 
wskutek konieczności zaopatrywania się u dostawców 
indyjskich na mniej korzystnych warunkach: 
57 883,18 EUR; 

— szkoda poniesiona przez spółkę Almet — Le Metal 
Centre powstała wskutek konieczności zaopatrywania 
się u dostawców indyjskich na mniej korzystnych 
warunkach: 66 578,14 EUR. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez skarżące spółki 
na poparcie swych skarg na rozporządzenie nakładające osta
teczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym 
pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych 
przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( 1 ) są, co do 
zasady, takie same lub podobne, jak podniesione w sprawie 
T-445/11 Charron Inox i Almet przeciwko Komisji ( 2 ), doty
czącej rozporządzenia nakładającego tymczasowe cło antydum
pingowe na te przywozy ( 3 ). 

( 1 ) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1331/2011 z dnia 14 
grudnia 2011 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stano
wiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na 
przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali 
nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. 
L 336, s. 6). 

( 2 ) Dz.U. 2011, C 290, s. 18. 
( 3 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 627/2011 dnia 27 czerwca 2011 r. 

nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektó
rych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 169, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 1 marca 2012 r. — Hiszpania 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-96/12) 

(2012/C 109/66) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz 
Abad, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie bezczynności Komisji z uwagi na to, uchybiła 
ciążącemu na niej zobowiązaniu wypłacenia władzom hisz
pańskim pozostałej części pomocy w terminie dwóch 
miesięcy od przedstawienia dokumentacji ustanowionym w 
art. D ust. 2 lit. d) załącznika II do rozporządzenia 
nr 1164/1994; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności 
pisma z dnia 22 grudnia 2011 r. zawierającego odpowiedź 
Komisji na uprzednie wezwanie skierowane do tej instytucji 
dotyczące wypłaty pozostałej części pomocy związanej z 
procedurą zamknięcia projektów współfinansowanych 
przez Fundusz Spójności przyznanej Hiszpanii w okresie 
programowania 2000-2006 i stwierdzenie ciążącego na 
Komisji zobowiązania dokonania wypłaty tych pozostałych 
części pomocy oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym postępowaniu Królestwo Hiszpanii wnosi skargę 
na bezczynność w następstwie uchybienia ciążącemu zdaniem 
skarżącego państwa członkowskiego na pozwanej instytucji 
zobowiązaniu wypłaty pozostałej części płatności związanemu 
z procedurą zamknięcia projektów współfinansowanych przez 
Fundusz Spójności przyznanych Hiszpanii w okresie programo
wania 2000-2006. 

Ewentualnie, w przypadku gdyby Sąd uznał, że pismo z dnia 22 
grudnia 2011 r. zawierające odpowiedź Komisji na uprzednie 
wezwanie Królestwa Hiszpanii, kładzie kres bezczynności, na 
którą się powołano, skarżąca wnosi również o stwierdzenie 
nieważności tego pisma. 

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi sześć zarzutów.
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