
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Hans-Jürgen Hopf pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów 
OHIM. OHIM ponosi połowę własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 145 z 14.5.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2012 r. — Qualitest 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-421/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — 
Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu niedopusz
czenia do rozprzestrzeniania broni jądrowej — Zamrożenie 
funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Obowiązek 

uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie) 

(2013/C 26/82) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Qualitest FZE (Dubaj, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie) (przedstawiciele: adwokat L. Catrain González oraz 
E. Wright i H. Zhu, barristers) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. 
Marhic i R. Liudvinaviciute-Cordeiro, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska 
(przedstawiciele: S. Boelaert i T. Scharf, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Rady 
2011/299/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r., zmieniającej decyzję 
2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Iranu (Dz.U. L 136, s. 65), rozporządzenia wykonawczego 
Rady (UE) nr 503/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie 
wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie 
środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 136, s. 26) 
oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 
2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i 
uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. L 88, 
s.1). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność, w zakresie dotyczącym Qualitest FZE: 

— decyzji Rady 2011/299/WPZiB z dnia 23 maja 2011 r., 
zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków 
ograniczających wobec Iranu; 

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 503/2011 z 
dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia 
(UE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec 
Iranu; 

— rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 
2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i 
uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010. 

2) Skutki wynikające z decyzji 2011/299 zostają utrzymane w mocy 
wobec Qualitest do czasu, gdy skuteczne stanie się stwierdzenie 
nieważności rozporządzenia wykonawczego nr 503/2011 i 
rozporządzenia nr 267/2012. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami, również 
koszty poniesione przez Qualitest. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Strobl przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-630/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrud
nienie — Konkurs otwarty — Kandydat wpisany na listę 
odpowiednich kandydatów przed wejściem w życie nowego 
regulaminu pracowniczego — Ogłoszenie o wakacie — Powo 
łanie — Zaszeregowanie do grupy zgodnie z nowymi, mniej 
korzystnymi zasadami — Artykuł 12 załącznika XIII do regu
laminu pracowniczego — Naruszenie prawa — Obowiązek 

uzasadnienia przez Sąd do spraw Służby Publicznej) 

(2013/C 26/83) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Peter Strobl (Besozzo, Włochy) (przedstawi
ciel: H.J. Rüber, adwokat) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägenbaura, adwo
kata) i Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J. Herrmann i A. 
Jensen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie F-56/05 Strobl 
przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze) 
i zmierzające do uchylenia tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Peter Strobl poniesie własne koszty oraz zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską w postępowaniu w 
niniejszej instancji. 

3) Rada Unii Europejskiej poniesie własne koszty. 

( 1 ) Dz.U C 49 z 18.2.2012.
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