
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — 
North Drilling przeciwko Radzie 

(Sprawa T-552/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające wobec Iranu — Zamrożenie funduszy i 
zasobów gospodarczych — Wniosek o zastosowanie środka 
tymczasowegoh — Brak pilnego charakteru — Wyważenie 

interesów) 

(2013/C 141/33) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: North Drilling, Co. (Teheran, Iran) (przedstawi
ciele: adwokaci J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea i 
J. Iriarte Ángel) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bishop et A. De Elera, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania po pierwsze decyzji Rady 
2012/635/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej 
zmiany decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograni
czających wobec Iranu (Dz.U. L 292, s. 58) w zakresie w jakim 
nazwa skarżącej została umieszczona w załączniku 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), a po drugie 
rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 945/2012 z dnia 
15 października 2012 r. dotyczącego wykonania rozporzą
dzenia (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 282, s. 16), w zakresie w jakim rozporzą
dzenie to dotyczy skarżącej. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 marca 2013 r. — 
Communicaid Group przeciwko Komisji 

(Sprawa T-4/13 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne — Procedura przetargowa — Usługi kursów 
językowych — Odrzucenie oferty jednego z ubiegających się 
— Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie 
środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej 

i nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru) 

(2013/C 141/34) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Communicaid Group Ltd (Londyn, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, 
QC i M. Gray, barrister) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude 
i S. Lejeune, pełnomocnicy, wspierani przez P. Wytincka, 
adwokata) 

Przedmiot 

Wniosek zmierzający, po pierwsze, do zawieszenia wykonania 
decyzji Komisji odrzucającej oferty złożone przez skarżącą na 
kilka części zamówienia w ramach ogłoszenia o przetargu doty
czącego umów ramowych na świadczenie usług kursów języko
wych dla pracowników instytucji, organów i agencji Unii Euro
pejskiej w Brukseli (Belgia), i po drugie, do zakazania Komisji 
zawarcia z wybranym ubiegającym się umów dotyczących spor
nych partii zamówienia 

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 20 lutego 2013 r. — CMT 
przeciwko OHIM — Camomilla (Camomilla) 

(Sprawa T-98/13) 

(2013/C 141/35) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: CMT Compagnia manifatture tessili S.r.l. (CMT 
Srl) (Neapol, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Floridia i R. 
Floridia) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Camo
milla SpA (Buccinasco, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
R 1615/2011-1 poprzez uznanie za spełnione przesłanek 
dotyczących, po pierwsze, bezwzględnej podstawy unieważ
nienia opierającej się na złej wierze właściciela znaku towa
rowego w momencie dokonywania zgłoszenia, przewi
dzianej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 
207/2009, a po drugie, względnej podstawy unieważniania 
przewidzianej przez art. 53 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 
ust. 1 lit b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009;
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— posiłkowo i jedynie przy założeniu uznania przez Sąd za 
niedopuszczalne dokumentów przedstawionych w ramach 
odwołania złożonego do Izby Odwoławczej i stwierdzenia 
przez niego, że są one niezbędne do uwzględnienia skargi, 
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na 
nieprzestrzeganie zasady kontradyktoryjności i prawa do 
obrony oraz przekazanie sprawy Wydziałowi Unieważnień 
do ponownego rozpatrzenia; 

— w każdym razie wezwanie OHIM do podjęcia środków 
koniecznych w celu zastosowania się do wyroku Sądu; 

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi w toku niniej
szego postępowania, a właściciela wspólnotowego znaku 
towarowego kosztami poniesionymi w ramach postępowań 
przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „CAMOMILLA” dla towarów z klas 
16, 18 i 24 — wspólnotowy znak towarowy nr 269 241 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Camomilla SpA 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: zarejestro
wany we Włoszech graficzny znak towarowy zawierający 
element słowny „CAMOMILLA” dla towarów z klasy 25 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 
lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2013 r. — CMT 
przeciwko OHIM — Camomilla (Camomilla) 

(Sprawa T-99/13) 

(2013/C 141/36) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: CMT Compagnia manifatture tessili S.r.l. (CMT 
Srl) (Neapol, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Floridia i R. 
Floridia) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Camo
milla SpA (Buccinasco, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
OHIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie R 1617/2011-1 
poprzez uznanie za spełnione przesłanek dotyczących, po 
pierwsze, bezwzględnej podstawy unieważnienia opierającej 
się na złej wierze właściciela znaku towarowego w momencie 
dokonywania zgłoszenia, przewidzianej w art. 52 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009, a po drugie, względnej 
podstawy unieważniania przewidzianej przez art. 53 ust. 1 
lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit b) i art. 8 ust. 5 rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009; 

— posiłkowo i jedynie przy założeniu uznania przez Sąd za 
niedopuszczalne dokumentów przedstawionych w ramach 
odwołania złożonego do Izby Odwoławczej i stwierdzenia 
przez niego, że są one niezbędne do uwzględnienia skargi, 
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na 
nieprzestrzeganie zasady kontradyktoryjności i prawa do 
obrony oraz przekazanie sprawy Wydziałowi Unieważnień 
do ponownego rozpatrzenia; 

— w każdym razie wezwanie OHIM do podjęcia środków 
koniecznych w celu zastosowania się do wyroku Sądu; 

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi w toku niniej
szego postępowania, a właściciela wspólnotowego znaku 
towarowego kosztami poniesionymi w ramach postępowań 
przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy 
zawierający element słowny „CAMOMILLA” dla towarów z klas 
3, 9, 14, 16, 21, 24 i 28 — wspólnotowy znak towarowy 
nr 3 185 196 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Camomilla SpA 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: strona skarżąca 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: zarejestro
wany we Włoszech graficzny znak towarowy zawierający 
element słowny „CAMOMILLA” dla towarów z klasy 25 

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku
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