
A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Johann Wilhelm von 
Eicken GmbH. 

A törlést kérelmező védjegye: az „ESTABLISHED 1770 JOHANN 
WILHELM VON EICKEN TRADITION” szóelemeket magában 
foglaló német ábrás védjegy a 34. osztályba tartozó áruk 
vonatkozásában. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a kérelemnek helyt 
adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának megsértése, mivel az ütköző védjegyek között nem 
áll fenn az összetévesztés veszélye. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.). 

2010. október 20-án benyújtott kereset — Manufacturing 
Support & Procurement Kala Naft kontra Tanács 

(T-509/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/111) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., 
Tehran (Teherán, Irán) (képviselők: F. Esclatine és S. Perrotet 
ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a 2010. július 26-i tanácsi 
határozatot; 

— egyidejűleg semmisítse meg a 2010. július 26-i 668/2010 
tanácsi végrehajtási rendeletet; 

— a Tanácsot kötelezze az összes költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes olajiparban tevékenykedő kereskedelmi társaság a 
2010/413/KKBP tanácsi határozat ( 1 ) és az atomfegyverek elter
jedésének megakadályozása érdekében az Iránnal szembeni 
korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. 
cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló 668/2010/EU 
tanácsi végrehajtási rendelet ( 2 ) megsemmisítését kéri annyiban, 

amennyiben a felperes neve szerepel azon személyek, szerve
zetek és szervek listáján, akiknek, illetve amelyeknek a pénzesz
közeit és gazdasági erőforrásait e rendelkezés alapján be kell 
fagyasztani. 

Keresete alátámasztására a felperes nyolc jogalapra hivatkozik, 
amelyek az alábbiakra vonatkoznak: 

— az indokolási kötelezettség megsértése, mivel a Tanács 
homályos, pontatlan és ellenőrizhetetlen bizonyítékokra 
hivatkozott; 

— a felperes alapvető jogainak megsértése annyiban, amenn
yiben i) a felperes védekezése érdekében köteles cáfoló bizo
nyítékot szolgáltatni arról, hogy nem vett részt az iráni 
nukleáris programban, ii) a felperesnek nagyon rövid határ
ideje volt a felülvizsgálat iránti kérelme előterjesztésére és iii) 
a felperest megfosztották a hatékony bírói jogvédelemhez 
való jogától és a tulajdonhoz való jogától, mivel a felperes 
nem fért hozzá az aktában található információkhoz; 

— a hatáskör hiánya, amennyiben a Tanács csak az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1929. (2010) 
sz. határozatát kísérő intézkedések meghozatalára rendelke
zett hatáskörrel; márpedig e határozat egyáltalán nem írt elő 
intézkedést az olajiparra vonatkozóan; 

— hatáskörrel való visszaélés, amennyiben a megtámadott hatá
rozat megakadályozza a felperes által az Európai Unió terü
letén végrehajtott műveleteket, beleértve a nem kulcsfontos
ságú berendezések beszerzését, ezáltal túllépve a megtáma
dott határozat 4. cikkében említetteket; 

— jogi tévedés, mivel a kettős felhasználású termékek forgal
mazása nem igazolhat pénzeszközök befagyasztására vonat
kozó intézkedést valamely jogalannyal szemben, ha az nem 
vesz részt ténylegesen az iráni nukleáris programban; 

— a tényekben való tárgyi tévedés, amennyiben a felperes 
egyetlen olyan terméket sem szerzett be, amely érintené az 
iráni nukleáris programot; 

— nyilvánvaló értékelési hiba, mivel a felperes tulajdonjogának 
és a gazdasági tevékenység gyakorlásához való jogának a 
korlátozásai nem indokolhatók a közérdekkel és arányta
lanok a kitűzött célhoz képest; 

— a megtámadott határozat megsemmisítése következtében a 
jogalap hiánya a megtámadott rendelet esetében. 

( 1 ) 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.). 

( 2 ) 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.).
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