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Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b van
verordening (EG) nr. 207/2009 (1), aangezien geen gevaar voor
verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.

26.2.2011

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
(1) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009
inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

Beroep

ingesteld op 17 december 2010 —
Penteo/BHIM — Atos Worldline (PENTEO)

Aitic

(Zaak T-585/10)
(2011/C 63/57)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen

Aangevoerde middelen: verzoekster is van mening dat de litigieuze
beslissing de volgende bepalingen schendt: (i) artikel 14 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, dat elke vorm van discriminatie ver
biedt en gelijke behandeling in overeenstemming met het recht
vereist, (ii) artikel 9 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de
Raad, daar de kamer van beroep de oudere rechten van ver
zoekster niet in aanmerking heeft genomen, (iii) artikelen 75 en
76 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad, daar de
kamer van beroep feiten en bewijzen buiten beschouwing heeft
gelaten die verzoekster tijdig had aangevoerd, en (iv) artikel 8,
lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad,
daar de kamer van beroep het verwarringsgevaar onjuist heeft
beoordeeld

Verzoekende partij: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Spanje) (vertegen
woordiger: J. Carbonell, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)

Beroep ingesteld op 7 januari 2011 — Bank Melli Iran/Raad
(Zaak T-7/11)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Atos World
line SA (Brussel, België)

(2011/C 63/58)
Procestaal: Engels

Conclusies
— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, teke
ningen en modellen) van 23 september 2010 in zaak
R 774/2010-1 herzien en gemeenschapsmerkaanvraag nr.
5480561 toewijzen;
— subsidiair, de beslissing van de eerste kamer van beroep van
het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (mer
ken, tekeningen en modellen) van 23 september 2010 in
zaak R 774/2010-1 vernietigen; en
— verweerder en de andere partij in de procedure verwijzen in
de kosten van de procedure.
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster
Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „PENTEO” voor waren
en diensten van de klassen 9, 38 en 42 — gemeenschapsmerk
aanvraag nr. 5480561
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Oppositiemerk of -teken: Benelux-woordmerk „XENTEO” (nr.
772120) voor waren en diensten van de klassen 9, 36, 37,
38 en 42; internationaal woordmerk „XENTEO” (nr. 863851)
voor waren en diensten van de klassen 9, 36, 37, 38 en 42

Partijen
Verzoekende partij: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (vertegenwoor
digers: L. Defalque en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— punt 5 van [hoofdstuk I], afdeling B, van de bijlage bij
besluit 2010/644/GBVB van de Raad van 25 oktober
2010 tot wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van
gemeenschappelijk standpunt 2007/140/GBVB (1) en punt
5 van afdeling B van bijlage VIII bij verordening (EU) nr.
961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende
beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrek
king van verordening (EG) 423/2007 (2) nietig verklaren en
ook het in de brief van de Raad van 28 oktober 2010
vervatte besluit nietig verklaren;

— artikel 20, lid 1, sub b, van besluit 2010/413/GBVB van de
Raad van 26 juli 2010 (3) en artikel 16, lid 2, sub a, van
verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad onwettig en op
verzoekster niet-toepasselijk verklaren;

— de Raad te verwijzen in verzoeksters kosten van onderhavige
procedure.

