
Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) első fellebbezési tanácsának 2010. május 20-i hatá
rozatát (R 1237/2008-1. sz. ügy); 

— a Törvényszék erősítse meg a törlési osztálynak a 1372580. 
sz. közösségi védjegy vonatkozásában hozott 2008. július 
15-i határozatát; 

— a Törvényszék erősítse meg a 1372580. sz. közösségi 
védjegy érvényességét; 

— a Törvényszék az alperest és a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő többi felet kötelezze az eljárási költ
ségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: fekete koron
gokkal borított felületet ábrázoló ábrás védjegy a 8. és a 21. 
osztályba tartozó áruk vonatkozásában — 1372580. sz. közös
ségi védjegy. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő többi fél. 

A törlés iránti kérelem indokolása: a törlést kérelmező felek kérel
müket a 207/2009 rendelet 7. cikke szerinti feltétlen kizáró 
okokra alapítják. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály elutasította a közös
ségi védjegy törlése iránti kérelmet. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács hatályon 
kívül helyezte a megtámadott határozatot, és törölte a közösségi 
védjegyet. 

Jogalapok: a 207/2009 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése e) 
pontja ii. alpontjának megsértése, mivel a fellebbezési tanács 
tévedett annak megállapításakor, hogy e cikk rendelkezéseit a 
vitatott közösségi védjegy esetében alkalmazni kell. 

2010. szeptember 17-én benyújtott kereset — BODY-HF 
kereskedelmi név alatt Václav Hrbek kontra OHIM — 
The Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & 

EQUIPMENT) 

(T-434/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/57) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: BODY-HF kereskedelmi név alatt Václav Hrbek (Prága, 
Cseh Köztársaság) (képviselő: C. Jäger ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: The Outdoor Group 
Ltd (Northampton, Egyesült Királyság) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) második fellebbezési tanácsának 2010. július 8-i, 
az R 1441/2009-2. sz. ügyben hozott határozatát; 

— a Törvényszék rendelje el, hogy az alperes utasítsa el a 
B1276692. sz. felszólalást és teljes egészében adjon helyt 
az 5779351. sz. lajstromozás iránti kérelemnek; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére; 

— a Törvényszék a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt 
vevő másik felet kötelezze az eljárás költségeinek, ideértve 
a felperes részéről a fellebbezési tanács és a felszólalási 
osztály előtt felmerült költségeket, viselésére, amennyiben 
beavatkozóként részt vesz az eljárásban. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: Az ALPINE PRO SPORTSWEAR & 
EQUIPMENT ábrás védjegy a 18., 24., 25. és 28. osztályba 
tartozó áruk tekintetében — 5779351. sz. védjegybejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A 2165017. sz. „alpine” 
ábrás védjegy a 18. és 25. osztályba tartozó áruk tekintetében.
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A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszóla
lásnak részben helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbe
zést elutasította. 

Jogalapok: A felperes úgy véli, hogy a vitatott határozat sérti a 
207/2009/EK tanácsi rendelet 65. cikkének (2) bekezdését és 8. 
cikke (1) bekezdésének b) pontját, mivel a fellebbezési tanács 
visszaélt hatáskörével a vitatott határozat meghozatalával, mivel 
az nem objektív és jogilag nem megalapozott, és tévesen alkal
mazta a korábbi védjegy és a vitatott védjegy közötti összeté
veszthetőség megállapításának ismérveit. 

2010. szeptember 24-én benyújtott kereset — Fulmen 
kontra Tanács 

(T-439/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/58) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Fulmen (Teherán, Irán) (képviselő: A. Kronshagen 
ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg az Iránnal szembeni korlá
tozó intézkedésekről szóló 668/2010/EU tanácsi rendelet 
melléklete I. B részének 11. pontját, valamint a 2010. július 
26-i tanácsi határozatot a felperesre vonatkozó részében; 

— az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása 
érdekében az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről 
szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végre
hajtásáról szóló 668/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet ( 1 ), 
valamint 2010/413/KKBP tanácsi határozat ( 2 ) megsemmisítését 
kéri annyiban, amennyiben a felperes neve szerepel azon szemé
lyek, szervezetek és szervek listáján, akiknek, illetve amelyeknek 
a pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelkezés alapján 
be kell fagyasztani. 

A keresete alátámasztásaként a felperes úgy érvel, hogy a megtá
madott tanácsi határozatot meg kellene semmisíteni, mivel 
nincs illetékes hatóságnak olyan releváns határozata, amely az 

elfogadása időpontjában igazolná a felperesnek az Irán atom
energiai és ballisztikus programjával összefüggésbe hozható 
szervezetek listájára történő felvételét. 

A felperes továbbá az eljárási garanciák megsértésére hivatkozik, 
mivel sérült a védelemhez való joga és a tisztességes eljáráshoz 
való joga, amennyiben: 

— a Tanács nem indokolta megfelelően a felperes nevének a 
vitatott listára történő felvételére vonatkozó határozatát; 

— a Tanács határozatát megelőzően nem közölték a felperest 
terhelő bizonyítékokat; és 

— a felperesnek nem volt lehetősége az e bizonyítékokkal 
kapcsolatos álláspontja megfelelő érvényesítésére. 

( 1 ) Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK 
rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 2010. július 
26-i 668/2010/EU tanácsi végrehajtási rendelet (HL L 195., 25. o.). 

( 2 ) Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2007/140/KKBP 
közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 26-i 
2010/413/KKBP tanácsi határozat (HL L 195., 39. o.; helyesbítés: 
HL L 197., 2010.7.29., 19. o.). 

2010. szeptember 24-én benyújtott kereset — Mahmoudian 
kontra Tanács 

(T-440/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/59) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Fereydoun Mahmoudian (Teherán, Irán) (képviselő: A.. 
Kronshagen ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg az Iránnal szembeni korlá
tozó intézkedésekről szóló 668/2010/EU tanácsi rendelet 
melléklete I. A részének 2. pontját, valamint a 2010. július 
26-i tanácsi határozatot a felperesre vonatkozó részében; 

— kötelezze az Európai Unió Tanácsát a költségek viselésére.
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