
Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2014 r. – Advance Magazine Publishers przeciwko OHIM – Montres Tudor 
(GLAMOUR)

(Sprawa T-1/13) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego 
wspólnotowego znaku towarowego GLAMOUR — Wcześniejszy międzynarodowy znak towarowy 

TUDOR GLAMOUR — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

(2014/C 282/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Advance Magazine Publishers, Inc. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci 
T. Raab, H. Lauf i V. Ahmann)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Montres Tudor SA (Genewa, 
Szwajcaria) (przedstawiciele: adwokaci J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa i C. Sueiras Villalobos)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 października 2012 r. (sprawa R 213/2012-2) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu między Montres Tudor SA a Advance Magazine Publishers, Inc.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Advance Magazine Publishers, Inc zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 86 z 23.3.2013.

Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-20/13 P) (1)

(Odesłanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Renty i zasiłki inwalidzkie — Przeniesienie w stan 
spoczynku z powodu niepełnosprawności — Komitet ds. inwalidztwa — Skład — Wyznaczenie lekarzy — 

Bezczynność zainteresowanego urzędnika w zakresie wyznaczenia drugiego lekarza — Wyznaczenie 
drugiego lekarza przez prezesa Trybunału — Wyznaczenie trzeciego lekarza w drodze porozumienia 

pomiędzy wyznaczonymi pierwszym i drugim lekarzem — Artykuł 7 załącznika II do regulaminu 
pracowniczego — Oddalenie skargi w pierwszej instancji po przekazaniu sprawy do ponownego 

rozpatrzenia przez Sąd)

(2014/C 282/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: G. Cipressa, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, 
wspierani przez A. Dal Ferrę, avocat)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 
6 listopada 2012 r. w sprawie F-41/06 RENV Marcuccio przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 71 z 9.3.2013.

Wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. – Zanjani przeciwko Radzie

(Sprawa T-155/13) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Ograniczenia 

dopuszczania — Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia skargi — Dopuszczalność — 
Obowiązek uzasadnienia — Błąd w ocenie — Dostosowanie w czasie skutków stwierdzenia nieważności)

(2014/C 282/43)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Babak Zanjani (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: adwokaci L. Defalque i C. Malherbe)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i M. Bishop, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności, z jednej strony, decyzji Rady 2012/829/WPZiB z dnia 21 grudnia 2012 r. 
zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 356, s. 71) w zakresie, 
w jakim mocą tej decyzji nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie ujętym 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) oraz, z drugiej strony, rozporządzenia 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 mocą tego rozporządzenia nazwisko skarżącego 
zostało umieszczone w wykazie ujętym w załączniku IX do 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), a po drugie żądanie zmierzające do stwierdzenia bezskuteczności decyzji 2012/829 i rozporządzenia wykonawczego 
nr 1264/2012 w zakresie, w jakim art. 19 ust. 1 lit. b) i c) decyzji 2010/413 nie ma zastosowania w przypadku skarżącego.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2012/829/WPZiB z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB 
w sprawie środków ograniczających wobec Iranu w zakresie, w jakim mocą tej decyzji nazwisko B. Zanjaniego zostało umieszczone 
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.

2) Stwierdza się nieważność rozporządzenia 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 w zakresie, w jakim mocą tego 
rozporządzenia nazwisko B. Zanjaniego zostało umieszczone w załączniku IX do 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.

3) Skutki decyzji 2012/829 i rozporządzenia wykonawczego nr 1264/2012 zostają utrzymane w mocy wobec B. Zanjaniego do 
momentu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 56 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, bądź – jeżeli w terminie tym zostanie wniesione odwołanie – do daty jego oddalenia.
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