
Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) i DeguDent GmbH

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

Wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. – Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-319/12 i T-321/12) (1)

(Pomoc państwa — Przemysł filmowy — Pomoc na budowę i prowadzenie działalności kompleksu studiów 
filmowych — Decyzja uznając pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem — Kryterium inwestora 

prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej — Krajowa pomoc regionalna — Pomoc 
przeznaczona na promocję kulturą — Obowiązek uzasadnienia)

(2014/C 282/37)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strony skarżące: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio González, abogado del Estado); Ciudad de la Luz, SAU 
(Alicante, Hiszpania); i Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU (Alicante) (przedstawiciele: 
początkowo J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula i M. Muñoz de Juan, a następnie J. Buendía Sierra 
i J. Belenguer Mula, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier, P. Němečková i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej (2012) 3025 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie pomocy 
państwa SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], wprowadzonej przez Hiszpanią na rzecz Ciudad de la Luz, SA

Sentencja

1) Skargi zostają oddalone.

2) Ciudad de la Luz, SA, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA oraz Królestwo Hiszpanii pokrywają, poza 
własnymi kosztami, również koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 287 z 22.9.2012

Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. – Al-Tabbaa przeciwko Radzie

(Sprawy połączone T-329/12 i T-74/13) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — 
Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych — Ograniczenia wjazdu i przejazdu przez terytorium 

Unii — Prawo do obrony — Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem — Obowiązek 
uzasadnienia — Błąd w ocenie)

(2014/C 282/38)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mazen Al-Tabbaa (Bejrut, Liban) (przedstawiciele: M. Lester, barrister, i G. Martin, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: S. Kyriakopoulou i V. Piessevaux, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności aktów Rady obejmujących środki ograniczające odnoszące się do skarżącego, 
mianowicie, początkowo decyzji wykonawczej Rady 2012/256/WPZiB z dnia 14 maja 2012 r. dotyczącej wykonania 
decyzji Rady 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 126, s. 9) oraz rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 410/2012 z dnia 14 maja 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) 
nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 126. s. 3).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Rady 2012/256/WPZiB z dnia 14 maja 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji Rady 
2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 410/2012 
z dnia 14 maja 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii w zakresie, w jakim dotyczą Mazena Al-Tabbaa.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2012/739/WPZiB z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącej środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii i uchylającej decyzję 2011/782/WPZiB oraz rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1117/ 
2012 z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 36/2012 w zakresie, w jakim dotyczą 
Mazena Al-Tabbaa.

3) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia nr 36/2012 oraz decyzji wykonawczej Rady 2013/185/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania 
decyzji 2012/739 w zakresie, w jakim dotyczą Mazena Al-Tabbaa.

4) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącej środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Syrii w zakresie, w jakim dotyczy Mazena Al-Tabbaa.

5) Skutki decyzji 2013/255 zostają utrzymane w mocy w odniesieniu do Mazena Al-Tabbaa do czasu, gdy skuteczne stanie się 
stwierdzenie częściowej nieważności rozporządzenia wykonawczego nr 363/2013 w sprawie wykonania rozporządzenia nr 36/ 
2012.

6) Postępowanie w sprawie skargi T-74/13 zostaje umorzone.

7) Rada Unii Europejskiej pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez skarżącego w sprawie T-329/12 i trzy czwarte 
kosztów poniesionych przez niego w sprawie T-74/13.

8) Skarżący pokrywa jedną czwartą swoich kosztów w sprawie T-74/13.

(1) Dz.U. C 273 z 8.9.2012.

Wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2014 r. – Pågen Trademark przeciwko OHIM (giff lar)

(Sprawa T-520/12) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego gifflar — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — 

Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz 
artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

(2014/C 282/39)

Język postępowania: szwedzki

Strony

Strona skarżąca: Pågen Trademark AB (Malmö, Szwecja) (przedstawiciel: adwokat J. Norderyd)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: D. Leffler 
i P. Geroulakos, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 września 2012 r. (sprawa R 46/2012-2) dotyczącą 
zgłoszenia graficznego wspólnotowego znaku towarowego gifflar.
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