
2007. május 9-én benyújtott kereset – People's Mojahedin
Organization of Iran kontra Tanács

(T-157/07. sz. ügy)

(2007/C 140/70)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: People's Mojahedin Organization of Iran (Auvers sur
Oise, Franciaország) (képviselők: J. P. Spitzer ügyvéd,
D. Vaughan QC)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Tanács hatályban lévő
azon határozatait:

– amely nem vizsgálta felül a 2006/379/EK tanácsi határoza-
tot hathónaponként, vagy később a felperesre vonatkozó
részében;

– amely a felperes nevét a mai napig és a továbbiakban is
fenntartotta a terrorista szervezeteknek a 2006. május 29-i
2006/379/EK tanácsi határozat által felállított és e határo-
zat meghozatalának időpontjában hatályba lépett listáján,
az Elsőfokú Bíróságnak a T-228/02. sz. ügyben 2006.
december 12-én hozott ítélete, és a Tanácsnak az
EK 233. cikk szerinti kötelezettségei ellenére.

– kötelezze az alperest, hogy a jogi kötelezettségeinek megfe-
lelően járjon el, ahogyan az megfelelő.

– kötelezze az alperest, hogy fizessen a 18. mellékletben
pontosan meghatározott 1 090 000 euró összegű kártérítést
(folyamatos kár), és ezen összeg kamatait.

– kötelezze a Tanácsot a felperes költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Tanácstól érkezett bizonyos levelek megsemmisí-
tését, valamint a kára megtérítését kéri, mivel a Tanács hat
hónap elteltével nem vizsgálta felül a 2006/379/EK határozat-
ban (1) szereplő, azon személyek, csoportok és szervezetek nevét
tartalmazó listát, akikre a terrorizmus leküzdése érdekében
egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges
korlátozó intézkedésekről – például pénzeszközök és egyéb
pénzügyi erőforrások befagyasztása – szóló 2580/2001/EK ren-
delet alkalmazandó (2), és tekintettel azon tényre, hogy a Tanács
fenntartotta a felperes nevét az említett listán.

A felperes szerint a Tanács köteles volt a terrorista szervezetek
listáján szereplő személyek nevének listáját rendszeresen, leg-

alább hat hónaponként felülvizsgálni. A felperes azt állítja, hogy
a Tanács elmulasztott eleget tenni e kötelezettségének a felperes
nevének a terrorista szervezetek listájára való felvételével
kapcsolatban.

A felperes arra is hivatkozik továbbá, hogy az Elsőfokú Bíróság
T-228/02. sz., Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran
kontra Tanács ügyben hozott ítéletét [az EBHT-ban még nem
tették közzé] követően a Tanács köteles volt a felperes nevét
levenni az említett listáról.

(1) A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szerveze-
tekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló
2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és
a 2005/930/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006.
május 29-i 2006/379/EK tanácsi határozat (HL L 144., 21. o.).

(2) A terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szerveze-
tekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről szóló,
2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 344.,
70. o. ; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 1. kötet, 207. o.).

2007. május 7-én benyújtott kereset – Lancôme kontra
OHIM – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION)

(T-160/07. sz. ügy)

(2007/C 140/71)

A keresetlevél nyelve: francia

Felek

Felperes: Lancôme Parfums et Beauté & Cie (Párizs, Franciaország)
(képviselő: E. Baud ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: CMS Hasche Sigle
(Köln, Németország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 231/2006-2. sz. ügyben
2007. február 26-án hozott határozatát;

– kötelezze az alperest, illetve adott esetben a beavatkozót a
költségek viselésére.
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