
— stwierdzenie nieważności ust. I.I.10 załącznika do rozporzą
dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1264/2012 z dnia 21 
grudnia 2012 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia 
(UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 356, s. 55) w zakresie, w jakim 
dotyczy strony skarżącej; 

— obciążenie strony pozwanej własnymi kosztami oraz kosz
tami poniesionymi przez stronę skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący tego, że strona skarżąca nie 
wspomaga wskazanych podmiotów w naruszaniu przepisów 
Unii Europejskiej dotyczących Iranu i nie zapewnia wsparcia 
finansowego rządowi Iranu. Strona skarżąca nie jest także 
wykorzystywana do przekazywania płatności związanych z 
ropą naftową. Tym samym materialne kryteria wskazania na 
podstawie zakwestionowanych załączników do decyzji 
2012/829/WPZiB z dnia 21 grudnia 2012 r. i do rozporzą
dzenia nr 1264/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. nie są 
spełnione w odniesieniu do strony skarżącej lub Rada dopu 
ściła się oczywistego błędu w ocenie przy określaniu, czy 
kryteria te zostały spełnione. Rada nie zastosowała także 
prawidłowego schematu badania. 

2) Zarzut drugi dotyczący tego, że Rada naruszyła wymogi 
proceduralne dotyczące podania odpowiedniego uzasad
nienia w załącznikach do decyzji 2012/829/WPZiB i do 
rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1264/2012 
oraz poszanowania prawa do obrony i prawa do skutecznej 
ochrony sądowej. 

3) Zarzut trzeci dotyczący tego, że wskazanie strony skarżącej 
narusza zasadę proporcjonalności. 

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. — Novomatic 
przeciwko OHIM — Simba Toys (AFRICAN SIMBA) 

(Sprawa T-172/13) 

(2013/C 141/45) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) 
(przedstawiciel: adwokat W. Mosing) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Simba 
Toys GmbH & Co. KG (Fürth-Stadeln, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 15 stycznia 2013 r. w 
sprawie R 157/2012-4, oddalenie sprzeciwu z powodu 
braku podobieństwa towarów lub oznaczeń postrzeganych 
jako całość oraz dopuszczenie do rejestracji wspólnotowego 
znaku towarowego AFRICAN SIMBA, zgodnie ze zgłosze
niem nr 7534175; 

— nakazanie OHIM i — w przypadku wstąpienia przez nią do 
postępowania w charakterze interwenienta — stronie 
wnoszącej sprzeciw pokrycia własnych kosztów i kosztów 
poniesionych przez stronę skarżącą w postępowaniu przed 
OHIM i w niniejszym postępowaniu. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„AFRICAN SIMBA” dla towarów i usług z klas 9, 28 i 41 — 
zgłoszenie nr 7534175 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Simba Toys GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
krajowy znak towarowy zawierający element słowny „Simba” 
oraz międzynarodowa rejestracja słownego znaku towarowego 
„SIMBA”, zarejestrowane dla towarów z klasy 28 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 42 ust. 2 w związku z art. 
42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z zasadą 22 
ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95 i art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2013 r. — Selo Medical 
przeciwko OHIM — biosyn Arzneimittel (SELOGYN) 

(Sprawa T-173/13) 

(2013/C 141/46) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Selo Medical GmbH (Unternberg, Austria) 
(przedstawiciel: adwokat T. Schneider) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
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Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: biosyn 
Arzneimittel GmbH (Fellbach, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 21 stycznia 2013 r. w 
sprawie R 2601/2011-4 i oddalenie sprzeciwu wobec rejest
racji wspólnotowego znaku towarowego; 

— obciążenie OHIM i ewentualnie interwenienta kosztami 
postępowania zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępo
wania przed Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„SELOGYN” dla towarów z klasy 5 — zgłoszenie nr 9049016 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: biosyn Arzneimittel GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
krajowy znak towarowy „SELESYN” dla towarów i usług z klas 
5, 29 i 44 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009 

Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2013 r. — Freistaat 
Sachsen przeciwko Komisji 

(Sprawa T-215/09) ( 1 ) 

(2013/C 141/47) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 18 marca 2013 r. — 
Mitteldeutsche Flughafen i Flughafen Dresden przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-217/09) ( 1 ) 

(2013/C 141/48) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 12 marca 2013 r. — Lafarge 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-49/12) ( 1 ) 

(2013/C 141/49) 

Język postępowania: francuski 

Prezes siódmej izby w składzie powiększonym zarządził wykre 
ślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 109 z 14.4.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 marca 2013 r. — Advance 
Magazine Publishers przeciwko OHIM — Bauer Consumer 

Media (GOLF WORLD) 

(Sprawa T-194/12) ( 1 ) 

(2013/C 141/50) 

Język postępowania: angielski 

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 14.7.2012.
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