
Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 lutego 2014 r. (sprawa R 886/2013-2) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu między Société des produits Nestlé SA a Andreą Giuntolim.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Andrea Giuntoli zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 253 z 4.8.2014.

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2015 r. – Portnov/Rada

(Sprawa T-290/14) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na 
Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do 
których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Umieszczenie 

nazwiska skarżącego — Dowód zasadności umieszczenia)

(2015/C 429/27)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andriy Portnov (Kijów, Ukraina) (przedstawiciel: M. Cessieux, Ukraina)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: V. Piessevaux i J.-P. Hix, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Gauci i T. Scharf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Rady (UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków 
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie 
(Dz.U. L 66, s. 1) oraz decyzji Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 66, s. 26), 
w zakresie w jakim nazwisko skarżącego zostało umieszczone w wykazie osób, podmiotów i organów, do których mają 
zastosowanie te środki ograniczające.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie oraz rozporządzenia Rady 
(UE) nr 208/2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, 
podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie w zakresie, w jakim akty te dotyczą Andrija Portnova.
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2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, również kosztami poniesionymi przez A. Portmova

3) Komisja Europejska pokrywa swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 194 z 24.6.2014.

Wyrok Sądu z dnia 29 października 2015 r. – Roca Sanitario/OHIM – Villeroy & Boch (Kran 
z jednym uchwytem)

(Sprawa T-334/14) (1)

[Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór 
wspólnotowy przedstawiający kran z jednym uchwytem — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa 
unieważnienia — Indywidualny charakter — Poinformowany użytkownik — Stopień swobody twórcy — 

Nasycenie stanu sztuki wzorniczej — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

(2015/C 429/28)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Roca Sanitario, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat R. Guerras Mazón)

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: Villeroy & Boch AG (Mettlach, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 lutego 2014 r. (sprawa R 812/2012-3) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru między Villeroy & Boch AG a Roca Sanitario, SA.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Roca Sanitario, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 261 z 11.8.2014.
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