
4) Stwierdza się nieważność rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 522/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. dotyczącego wykonania 
rozporządzenia nr 267/2012 w zakresie, w jakim mocą tego rozporządzenia nazwa Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd została 
pozostawiona w załączniku IX do rozporządzenia nr 267/2012.

5) Skutki załącznika II do decyzji 2010/413 zmienionej decyzją 2013/270 i załącznika IX do rozporządzenia nr 267/2012 
zmienionego rozporządzeniem wykonawczym nr 522/2013 zostają utrzymane w mocy wobec Sorinet Commercial Trust Bankers 
Ltd 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.

6) Rada Unii Europejskiej pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszy poniesione przez Sorinet Commercial Trust Bankers.

(1) Dz.U. C 147 z 25.3.2013.

Wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2014 r. – Sharif University of Technology przeciwko Radzie

(Sprawa T-181/13) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Termin do wniesienia skargi — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Błąd 

w ocenie)

(2014/C 282/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sharif University of Technology (Teheran, Iran) (przedstawiciel: M. Happold, barrister)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: V. Piessevaux i M. Bishop, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, 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 nazwa skarżącego została umieszczona 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 po drugie, 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 nazwa skarżącego została umieszczona 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).

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 nazwa Sharif University of Technology 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.

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 nazwa Sharif University of Technology została umieszczona 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 Sharif University of 
Technology przez okres dwóch miesięcy od daty wydania niniejszego wyroku.

25.8.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 282/35



4) Rada Unii Europejskiej pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszy poniesione przez Sharif University of Technology.

(1) Dz.U. C 156 z 1.6.2013.

Wyrok Sądu z dnia 4 lipca 2014 r. – Construcción, Promociones e Instalaciones przeciwko OHIM – 
Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

(Sprawa T-345/13) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego CPI COPISA INDUSTRIAL — Wcześniejszy graficzny hiszpański 

znak towarowy Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. i wcześniejsza nazwa handlowa 
Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Względne podstawy odmowy rejestracji — 

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak dowodu rzeczywistego 
używania wcześniejszego znaku towarowego — Brak dowodu używania w obrocie handlowym 

wcześniejszej nazwy handlowej)

(2014/C 282/46)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. Seijo 
Veiguela i J. L. Rivas Zurdo)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: J. Crespo 
Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Copisa Proyectos y Mantenimientos 
Industriales, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat T. González Martínez)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sprawa R 1935/2012-2) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu między Construcción, Promociones e Instalaciones, SA a Copisa Proyectos 
y Mantenimientos Industriales, SA.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Construcción, Promociones e Instalaciones, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 245 z 24.8.2013.

Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2014 r. – You-View.tv przeciwko OHIM – YouView TV (YouView+)

(Sprawa T-480/13) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego 
wspólnotowego znaku towarowego YouView+ — Wcześniejszy obowiązujący w Beneluksie graficzny znak 

towarowy You View You-View.tv — Przedstawienie dokumentów z opóźnieniem — Swoboda uznania 
przyznana przez art. 76 ust. 2 rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Pojęcie „przepisu stanowiącego 

inaczej” — zasada 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

(2014/C 282/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: You-View.tv (Antwerpia, Belgia) (przedstawiciel: S. Criel, avocat)
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