
4) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

5) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 89 z 24.3.2012. 

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2012 r. — Oil Turbo 
Compressor przeciwko Radzie 

(Sprawa T-63/12) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające podjęte wobec Iranu w celu zapobiegania 
rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie 
funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek 

uzasadnienia) 

(2012/C 379/41) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock) 
(Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat K. Kleinschmidt) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bishop i Z. Kupčová, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności 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 dotyczy ona 
skarżącej. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2011/783/WPZiB z dnia 
1 grudnia 2011 r. dotyczącej zmiany decyzji 2010/413/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec Iranu w zakresie, w 
jakim dotyczy ona Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock). 

2) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, również 
koszty poniesione przez Oil Turbo Compressor. 

( 1 ) Dz.U. C 98 z 31.3.2012. 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2012 r. — Bacardi 
przeciwko OHIM — Granette & Starorežná Distilleries (42 

BELOW) 

(Sprawa T-435/12) 

(2012/C 379/42) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (przed
stawiciel: adwokat M. Reinisch) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Granette 
& Starorežná Distilleries a.s. (Uście nad Łabą, Republika Czeska) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie 
R 2100/2011-2; 

— oddalanie sprzeciwu wobec zgłoszenia słowno-graficznego 
znaku „42 BELOW” nr 8391856 dla towarów z klasy 33; 

— przekazanie wyroku Sądu OHIM; 

— obciążenie OHIM i drugiej strony postępowania przed Izbą 
Odwoławczą wszystkimi kosztami i wydatkami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bacardi Co. Ltd 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„42 BELOW” dla towarów z klasy 33 — zgłoszenie wspólnoto
wego znaku towarowego nr 8391856 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Granette & Starorežná Distilleries a.s. 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Czechach pod nr 263350 graficzny znak towarowy 
„VODKA 42” między innymi dla towarów z klasy 33; niezareje
strowany znak towarowy „VODKA 42” używany w Republice 
Czeskiej i na Słowacji
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