
— semmisítse meg a 2010/413/KKBP tanácsi határozat ( 2 ) II. 
melléklete B részének 4. pontját a felperesre vonatkozó 
részében; 

— állapítsa meg, hogy a 423/2007/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 7. 
cikke (2) bekezdésének d) pontja nem alkalmazható a felpe
resre; és 

— a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen esetben a felperes a 668/2010/EU tanácsi végrehajtási 
rendelet és a 2010/413/KKBP tanácsi határozat részleges 
megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben a felperes neve 
szerepel azon természetes és jogi személyek, szervezetek és 
szervek listáján, akiknek, illetve amelyeknek a pénzeszközeit 
és gazdasági erőforrásait e rendelkezésnek megfelelően be kell 
fagyasztani. A felperes továbbá az EUMSZ 277. cikk értelmében 
a 423/2007/EK tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdése d) pont
jának alkalmazhatatlanságára hivatkozik. 

A felperes által hivatkozott jogalapok és fontosabb érvek azon 
jogalapokkal azonosak vagy azokhoz hasonlóak, amelyekre a 
T-492/10. sz., Melli Bank kontra Tanács ügyben hivatkoztak. 

( 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 
tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 
2010.7.29., 19. o.). 

( 3 ) Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 
19-i 423/2007/EK tanácsi rendelet (HL 2007. L 103., 1. o.) 

2010. október 7-én benyújtott kereset — Bank Saderat Iran 
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Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Bank Saderat Iran (Teherán, Irán) (képviselők: S. Gadhia, 
S. Ashley solicitorok, D. Anderson QC és R. Blakeley barrister) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a 668/2010/EU tanácsi 
végrehajtási rendelet ( 1 ) melléklete B részének 5. pontját a 
felperesre vonatkozó részében; 

— semmisítse meg a 2010/413/KKBP tanácsi határozat ( 2 ) II. 
melléklete B részének 7. pontját a felperesre vonatkozó 
részében; 

— a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen esetben a felperes a 668/2010/EU tanácsi végrehajtási 
rendelet és a 2010/413/KKBP tanácsi határozat részleges 
megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben a felperes neve 
szerepel azon természetes és jogi személyek, szervezetek és 
szervek listáján, akiknek, illetve amelyeknek a pénzeszközeit 
és gazdasági erőforrásait e rendelkezésnek megfelelően be kell 
fagyasztani. 

A felperes által hivatkozott három jogalap azonos a T-492/10. 
sz., Melli Bank kontra Tanács ügyben hivatkozott első, második 
és ötödik jogalappal, illetve azokhoz hasonló. 

( 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 2010. 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 
tanácsi határozat (HL 2010. L 195., 39. o.; helyesbítés: HL L 197., 
2010.7.29., 19. o.). 

2010. október 7-én benyújtott kereset — Bank Saderat 
kontra Tanács 

(T-495/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/85) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Bank Saderat plc (London, Egyesült Királyság) (képvi
selők: S. Gadhia, S. Ashley solicitorok, D. Anderson QC és R. 
Blakeley barrister) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a 668/2010/EU tanácsi 
végrehajtási rendelet ( 1 ) melléklete B részének 5 pontját a 
felperesre vonatkozó részében; 

— semmisítse meg a 2010/413/KKBP tanácsi határozat ( 2 ) II. 
melléklete B részének 7. pontját a felperesre vonatkozó 
részében; 

— állapítsa meg, hogy a 423/2007/EK tanácsi rendelet ( 3 ) 7. 
cikke (2) bekezdésének d) pontja nem alkalmazható a felpe
resre; és 

— a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.
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