
2009. március 23-án benyújtott kereset — Protege 
International kontra Bizottság 

(T-119/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/86) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Protege International Ltd (London, Egyesült Királyság) 
(képviselő: D. Shefet ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az EK-Szer
ződés 82. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban 
(COMP/39414 — Protégé International/Pernod Ricard ügy) 
2009. január 23-án hozott bizottsági határozatot. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes a Bizottság 2009. január 23-án hozott azon hatá
rozatának hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Bizottság 
— arra a következtetésre jutva, hogy a vizsgálat folytatásának 
nincs közösségi érdeke — elutasította a felperes által a Pernod 
Ricard ellen benyújtott, utóbbinak az ír whisky piacán állítóla
gosan tanúsított erőfölénnyel való visszaéléseire vonatkozó 
panaszt, melyek magukban foglalják egyrészt a Pernod Ricard 
által a felperes ellen indított bírósági eljárásokat a „WILD 
GEESE”, a „WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY” és a „WILD 
GEESE IRISH SOLDIERS AND HEROES” védjegyek felperes által 
tett bejelentésével kapcsolatban, másrészt az ellátás megtaga
dását. 

Keresete alátámasztására a felperes a következőképpen érvel: 

— a Pernod Ricard által indított bírósági eljárások célja nem az 
volt, hogy védjék a Pernod Ricard „WILD GEESE” védje
gyéhez fűződő szellemi tulajdonjogát, mivel nem áll fenn 
az összetéveszthetőség veszélye az ütköző védjegyek között, 
hanem az, hogy kizárják a felperest — a Pernod Ricard 
versenytársát — az ír whisky piacáról; 

— a Pernod Ricard visszaélt erőfölényes helyzetével, amikor 
azon az alapon tagadta meg a felperes ír whiskyvel való 
ellátását, hogy ez utóbbi nem fogadta el az eladást korlátozó 
feltételeket a Pernod Ricard által kijejölt piacokon; 

— fennáll a közösségi érdek, mivel az állítólagos visszaélések 
különböző tagállamokat és a közösségi terület teljes egészét 
érintik. 

2009. március 27-én benyújtott kereset — Al Shanfari 
kontra Tanács és Bizottság 

(T-121/09. sz. ügy) 

(2009/C 113/87) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Thamer Al Shanfari (képviselők: P. Saini QC, T. Nesbitt 
és B. Kennelly barristers, A. Patel, N. Sheikh és K. Mehta solici
tors) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek 
Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 77/2009/EK bizott
sági rendelettel módosított 314/2004/EK tanácsi rendeletet a 
felperest érintő részében; és 

— kötelezze a Tanácsot és a Bizottságot a felperes ezen eljá
rással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 77/2009/EK bizottsági rendelettel ( 1 ) módosított 
314/2004/EK tanácsi rendelet ( 2 ) (a megtámadott rendelet) hatá
lyánál fogva a felperesnek az Európai Unió tagállamaiban talál
ható minden pénzeszközét befagyasztották, amely azon követ
kezménnyel járt, hogy magakadályozta őt abban, hogy az 
Európai Unióban üzleti ügyeket intézzen, és amely olyan 
személyként minősítette, akinek kapcsolata van a zimbabwei 
elnyomó rendszerrel, és mint aki a demokráciát, az emberi 
jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot súlyosan veszé
lyeztető tevékenységekben vesz részt. Továbbá a felperesre a 
2004/161/KKBP tanácsi közös álláspont ( 3 ) 4. cikke szerinti 
utazási tilalom vonatkozik. 

A felperes azt állítja, hogy a megtámadott rendeletet meg kell 
semmisíteni a következő, az alábbiakban bemutatott jogala
poknál fogva: 

Először is a felperes azt állítja, hogy a megtámadott rendeletnek 
nincs megfelelő jogalapja, mivel sem az EK 60. cikk, sem az EK 
301. cikk nem biztosít jogkört a Tanácsnak olyan személy 
összes pénzeszközének befagyasztására, aki nem áll összekötte
tésben a zimbabwei kormánnyal.
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Másodszor a felperes beadványa szerint a megtámadott rendelet 
sérti az EK 253. cikk alapján a Tanácsra és a Bizottságra háruló 
indokolási kötelezettséget, mivel a felperesre vonatkozóan a III. 
mellékletben szereplő rövid megjegyzés nyilvánvalóan elégtelen, 
és mivel a felperesre utazási tilalmat elrendelő tanácsi közös 
álláspont nem szolgál további pontosítással. 

Harmadszor a felperes azt állítja, hogy a megtámadott rendelet 
sérti az alapvető jogait, mivel sérti a hatékony bírói jogvéde
lemhez és a méltányos eljáráshoz való jogát, valamint arány
talan mértékben érinti a tulajdona tiszteletben tartásához való 
jogát. 

( 1 ) Az egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 
314/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2009. január 
26-i 77/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 23., 5. o.) 

( 2 ) Egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 
2004. február 19-i 314/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 55., 1. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 3. kötet, 50. o.) 

( 3 ) A Zimbabwével szembeni korlátozó intézkedések megújításáról 
szóló, 2004. február 19-i 2004/161/KKBP tanácsi közös álláspont 
(HL L 50., 66. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 3. kötet, 
43. o.) 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 13-i végzése — Torres 
kontra OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE) 

(T-273/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 113/88) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

A hatodik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 235., 2007.10.6. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 19-i végzése — FMC 
Chemical és társai kontra Bizottság 

(T-349/07. és T-350/07. sz. egyesített ügyek) ( 1 ) 

(2009/C 113/89) 

Az eljárás nyelve: angol 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 11-i végzése — 
Batchelor kontra Bizottság 

(T-342/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 113/90) 

Az eljárás nyelve: angol 

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 5-i végzése — 
Portugália kontra Bizottság 

(T-378/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 113/91) 

Az eljárás nyelve: portugál 

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 285., 2008.11.8. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 24-i végzése — Intel 
kontra Bizottság 

(T-457/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(2009/C 113/92) 

Az eljárás nyelve: angol 

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22.
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