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Kanneperusteet: Asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan rikkominen, koska kyseisten tavaramerk
kien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

(1) Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY)
N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1).

26.2.2011

Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu:
Benelux-maissa tavaramerkiksi nro 772120 rekisteröity sana
merkki ”XENTEO” luokkiin 9, 36, 37, 38 ja 42 kuuluvia tava
roita ja palveluja varten; sanamerkin ”XENTEO” kansainvälinen
rekisteröinti nro 863851 luokkiin 9, 36, 37, 38 ja 42 kuuluvia
tavaroita ja palveluja varten
Väiteosaston ratkaisu: Väitteen hyväksyminen
Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanne 17.12.2010 — Aitic Penteo v. SMHV — Atos
Worldline (PENTEO)
(Asia T-585/10)
(2011/C 63/57)
Kannekirjelmän kieli: englanti
Asianosaiset
Kantaja: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Espanja) (edustaja:
asianajaja J. Carbonell)

Kanneperusteet: Kantaja katsoo, että riidanalaisella päätöksellä on
rikottu (i) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi teh
dyn yleissopimuksen 14 artiklaa, jossa kielletään kaikki syrjintä
ja edellytetään lainmukaista yhdenvertaista kohtelua, (ii) neuvos
ton asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklaa, koska valituslauta
kunta ei ottanut huomioon kantajan aikaisempia oikeuksia, (iii)
neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 ja 76 artiklaa,
koska valituslautakunta ei ottanut huomioon kantajan määräa
jassa esittämiä tosiseikkoja ja todisteita, ja (iv) neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b
alakohtaa, koska valituslautakunta teki virheen arvioidessaan
sekaannusvaaraa.

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)
Kanne 7.1.2011 — Bank Melli Iran v. neuvosto
Vastapuoli valituslautakunnassa: Atos Worldline SA (Bryssel,
Belgia)

(Asia T-7/11)
(2011/C 63/58)
Oikeudenkäyntikieli: englanti

Vaatimukset
— Sisämarkkinoiden
harmonisointiviraston
(tavaramerkit
ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa
R 774/2010-1 23.9.2010 tekemää päätöstä on muutettava
ja yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 5480561
on hyväksyttävä,

Asianosaiset
Kantaja: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (edustajat: asianajajat L.
Defalque ja S. Woog)
Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

— toissijaisesti sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavara
merkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa
R 774/2010-1 23.9.2010 tekemä päätös on kumottava, ja

— vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja

Haettu yhteisön tavaramerkki: Sanamerkki ”PENTEO” luokkiin 9,
38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten — yhteisön
tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 5480561

Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä
on vedottu: Vastapuoli valituslautakunnassa

Vaatimukset
— Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen
kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta tehdyn päätöksen
2010/413/YUTP muuttamisesta 25.10.2010 annetun neu
voston päätöksen 2010/644/YUTP (1) liitteessä olevan B
osan 5 kohta ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpi
teistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta
25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o
961/2010 (2) liitteessä VIII olevan B osan 5 kohta sekä neu
voston 28.10.2010 päivättyyn kirjeeseen sisältyvä päätös on
kumottava
— on katsottava, että 26.10.2010 annetun neuvoston päätök
sen (3) 20 artiklan 1 kohdan b alakohta ja neuvoston ase
tuksen (EY) (EU) N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohdan a
alakohta ovat lainvastaisia eikä niitä sovelleta kantajaan
— neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

