
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw 
sztucznych Fagumit sp. z o.o. (Fagumit) (Wolbrom, Polska) 
(przedstawiciele: adwokaci M. Krekora, T. Targosz i P. Podrecki) 

Przedmiot 

Dwie skargi, odpowiednio, na dwie decyzje Pierwszej Izby 
Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2010 r. (sprawy 
R 1002/2009-1 i R 1003/2009-1) dotyczące dwóch postę
powań w sprawie unieważnienia prawa do znaku pomiędzy 
Fabryką Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. 
z o.o. a Ursulą Adamowski. 

Sentencja 

1) Sprawy T-537/10 i T-538/10 zostają połączone w celu wydania 
wyroku. 

2) Skargi zostają oddalone. 

3) Ursula Adamowski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
w postępowaniu przed Sądem przez Urząd Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 
i przez Fabrykę Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit 
sp. z o.o. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Thesing i 
Bloomberg Finance przeciwko EBC 

(Sprawa T-590/10) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Decyzja 2004/258/WE — Doku
menty dotyczące długu publicznego i deficytu publicznego 
państwa członkowskiego — Odmowa dostępu — 
Wyjątek dotyczący polityki gospodarczej Unii i państwa 

członkowskiego — Częściowa odmowa dostępu) 

(2013/C 26/78) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Gabi Thesing (Londyn, Zjednoczone Królestwo) i 
Bloomberg Finance LP (Wilmington, Delaware, Stany Zjedno
czone) (przedstawiciele: M. Stephens, R. Lands, solicitors, i T. 
Pitt-Payne, QC) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawi
ciele: początkowo A. Sáinz de Vieuña Barroso, M. López Torres 
i S. Lambrinoc, następnie M. López Torres i S. Lambrinoc, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zarządu EBC, dorę
czonej G. Thesing pismem prezesa EBC z dnia 21 października 

2010 r., oddalającej wniosek złożony przez G. Thesing o udzie
lenie dostępu do dwóch dokumentów dotyczących deficytu 
publicznego i długu publicznego Republiki Greckiej. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona. 

2) Gabi Thesing i Bloomberg Finance LP pokrywają oprócz własnych 
kosztów koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny (EBC). 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2012 r. — Sina Bank 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-15/11) ( 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) 

(2013/C 26/79) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sina Bank (Teheran, Iran) (przedstawiciele: 
adwokaci B. Mettetal i C. Wucher-North) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bishop i G. Marhic, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska 
(przedstawiciele: F. Erlbacher i M. Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Z jednej strony wniosek o stwierdzenie nieważności, po pierw
sze, załącznika VIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ogranicza
jących wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
423/2007 (Dz.U. L 281, s. 1) w zakresie, w jakim dotyczy 
on skarżącej, i po drugie, pisma z dnia 28 października 2010 
r. „informującego” skarżącą o decyzji Rady, oraz z drugiej 
strony stwierdzenie bezskuteczności wobec skarżącej, po pierw
sze, załącznika II do decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 
lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i 
uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. 
L 195, s. 39), zmienionej decyzją Rady 2010/644/WPZiB z 
dnia 25 października 2010 r., zmieniającą decyzję 2010/413 
(Dz.U. L 281, s. 81), w zakresie, w jakim dotyczy on skarżącej, 
po drugie, art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 961/2010, i po 
trzecie, art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji 2010/413.
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Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność załącznika II do decyzji Rady 
2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków 
ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 
2007/140/WPZiB, zmienionej decyzją Rady 2010/644/WPZiB 
z dnia 25 października 2010 r., zmieniającą decyzję 2010/413, 
oraz załącznika VIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczają
cych wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
423/2007 w zakresie dotyczącym Sina Banku. 

2) Skutki wynikające z załącznika II do decyzji 2010/413, zmie
nionej decyzją 2010/644, zostają utrzymane w mocy wobec Sina 
Banku do czasu, gdy skuteczne stanie się stwierdzenie nieważności 
załącznika VIII do rozporządzenia nr 961/2010. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Rada pokrywa dwie trzecie kosztów Sina Banku i dwie trzecie 
kosztów własnych. 

5) Sina Bank pokrywa jedną trzecią kosztów własnych i jedną trzecią 
kosztów Rady. 

6) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. — Consorzio vino 
Chianti Classico przeciwko OHIM — FFR (F.F.R.) 

(Sprawa T-143/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego „F.F.R.” — Wcześniejsze graficzne krajowe 
znaki towarowe CHIANTI CLASSICO — Względna podstawa 
odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowa
dzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 

rozporządzenia (WE) nr 201/2009) 

(2013/C 26/80) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in 
Chianti, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci S. Corona, G. 
Ciccone i A. Loffredo) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo V. Melgar i G. Mannucci, a następnie V. Melgar i 
D. Walicka, pełnomocnicy) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francja) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 
stycznia 2011 r. (sprawa R 43/2010-4), dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Consorzio vino Chianti 
Classico a Fédération française de rugby (FFR). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 
R 43/2010-4 ze względu na to, że Izba Odwoławcza oddaliła 
sprzeciw w zakresie, w jakim opierał się on na art. 8 ust. 5 
rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Consorzio vino Chianti Classico i OHIM pokrywają własne koszty 
poniesione w związku z postępowaniem przed Sądem. 

( 1 ) Dz.U. C 152 z 21.5.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Hopf 
przeciwko OHIM (Clampflex) 

(Sprawa T-171/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól
notowego znaku towarowego Clampflex — Bezwzględne 
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — 
Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 
— Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia 

— Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009) 

(2013/C 26/81) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Hans-Jürgen Hopf (Zirndorf, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat V. Mensing) 

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

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 
stycznia 2011 r. (sprawa R 1514/2010-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego Clampflex jako wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 19 stycznia 2011 r. (sprawa 
R 1514/2010-4) w odniesieniu do towarów: „strzykawki”.
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