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Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster
Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Motivering van de vordering tot nietigverklaring: woordmerk „KOMFOTHERM” voor waren van klasse 11
Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
Aangevoerde middelen: de bestreden beslissing doorstaat een nieuwe toets met betrekking tot de vaststelling van het bestaan
van soortgelijke waren niet

Beroep ingesteld op 30 april 2014 — Mabrouk/Raad
(Zaak T-277/14)
(2014/C 194/44)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Carthago, Tunesië) (vertegenwoordigers:
J. Farthouat, J. Mignard, N. Boulay, advocaten, en S. Crosby, Solicitor)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie
Conclusies
— verklaren dat verweerder artikel 265 VWEU heeft geschonden door niet in te gaan op verzoekers verzoek van
17 januari 2014 om hem inzage te verlenen in het bewijsmateriaal waarop de Raad zich baseert om verzoekers
tegoeden in de Europese Unie te bevriezen, waarvan verweerder de ontvangst heeft bevestigd, en
— verweerder te verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker één middel aan.
Verzoeker betoogt dat verweerder wettelijk verplicht is om hem inzage te verlenen in het bewijsmateriaal waarop hij zich
baseert voor de bevriezing van verzoekers tegoeden en dat verweerder formeel is verzocht om dit bewijsmateriaal vrij te
geven en dus terdege is verzocht om op te treden. Door noch het bewijsmateriaal vrij te geven, noch te weigeren om dit te
doen, heeft de Raad nagelaten te handelen en heeft hij bijgevolg artikel 265 VWEU geschonden.

Beroep ingesteld op 29 april 2014 — Portnov/Raad
(Zaak T-290/14)
(2014/C 194/45)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Andriy Portnov (Kiev, Oekraïne) (vertegenwoordiger: M. Cessieux, advocaat)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie
Conclusies
— het beroep van Andriy Portnov ontvankelijk verklaren;
— verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde
personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne nietig verklaren voor zover zij verzoeker betreft;

