
— a Törvényszék az OHIM-ot kötelezze a saját, valamint a 
felperes költségei viselésére; 

— amennyiben a Vermop Salmon beavatkozóként részt vesz az 
eljárásban, a Törvényszék kötelezze a saját költségei viselé
sére; 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: a „Twist System” 
szóvédjegy 7., 8. és 21. osztályba tartozó áruk vonatkozásában. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperes. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: Vermop Salmon GmbH. 

A törlést kérelmező védjegye: a „TWIX” szóvédjegy a 21. osztályba 
tartozó áruk vonatkozásában és a „TWIXTER” szóvédjegy a 9., 
12., 21., 22. és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlés iránti kére
lemnek részben helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács helyt adott a 
Vermop Salmon arra irányuló kérelmének, hogy a további áruk 
vonatkozásában utasítsák el a felperes védjegybejelentését, és 
elutasította a felperes fellebbezését. 

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 63. cikke (1) bekezdé
sének megsértése, mivel az OHIM első fellebbezési tanácsa 
nem vizsgálta meg, hogy a Vermop Salmon által előterjesztett 
használatra vonatkozó bizonyítékok elegendőek-e a korábbi 
közösségi védjegyek tényleges használatának bizonyítására, vala
mint a 207/2009/EK rendelet 57. cikke (2) bekezdése első és 
második mondata és a 42. cikke (2) bekezdése együttes rendel
kezéseinek megsértése, mivel a Vermop Salmon által az 
iratokhoz csatolt használatra vonatkozó bizonyítékok nem 
bizonyítják a korábbi közösségi védjegyek tényleges használatát, 
a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának 
megsértése, mivel az ütköző védjegyek nem hasonlóak. 

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

2010. augusztus 17-én benyújtott kereset — Seatech 
International és társai kontra Tanács és Bizottság 

(T-337/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/88) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Seatech International Inc. (Cartagena, Kolumbia), Tuna 
Atlantic Ltda (Cartagena) és Comextun Ltda (Cartagena) (képvi
selő: F. Foucault ügyvéd) 

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa és Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a 2010. május 28-i 
468/2010 bizottsági rendeletet annyiban, amennyiben az a 
Marta Lucia R hajót IUU-halászatot folytató hajónak minő
síti; 

— semmisítse meg a 2008. szeptember 29-i 1005/2008 
tanácsi rendeletet és következésképpen a 2010. május 28-i 
468/2010 bizottsági rendeletet annyiban, amennyiben az az 
IUU-halászatot folytató hajók azonosítására olyan eljárást 
vezet be, amely nem tartja tiszteletben a kontradiktórius 
eljárás elvét, és amely hátrányos megkülönböztetés forrása; 

— mondja ki és állapítsa meg, hogy a Marta Lucia R hajó nem 
folytat IUU-halászatot. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen keresetben a felperesek — amelyek egyike a Marta Lucia 
R halászhajó tulajdonosa, másikuk az üzemeltetője, a harmadik 
felperes pedig a kifogott halak felvásárlója — a jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók uniós 
listájának összeállításáról szóló, 2010. május 28-i 468/2010/EU 
bizottsági rendelet ( 1 ) (a továbbiakban: uniós IUU-lista) megsem
misítését kérik, amely a Marta Lucia R hajót jogellenes, nem 
bejelentett és szabályozatlan halászati tevékenységekben érintett 
hajónak minősíti. A felperesek továbbá az 1005/2008/EK 
tanácsi rendelet ( 2 ) megsemmisítését is kérik, amely az említett 
uniós IUU-lista összeállítását lehetővé tevő eljárást állapítja meg. 

A felperesek azt állítják, hogy a Marta Lucia R hajó az Európai 
Unió IUU-listájára pusztán azért került fel, mert szerepelt az 
Amerika-közi Trópusitonhal-bizottság által összeállított azon 
listán, amely a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan 
halászati tevékenységet folytatónak tekintett hajókat tartalmazza 
(a továbbiakban: az IATTC IUU-listája).
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Keresetük alátámasztása végett a felperesek több jogalapot 
hoznak fel, amelyeket különösen az alábbiakra alapítanak: 

— a kontradiktórius eljárás elvének és a védelemhez való jog 
elvének megsértése annyiban, amennyiben a Marta Lucia R 
hajót anélkül vették fel az IATTC IUU-listájára, hogy sor 
került volna olyan eljárásra, amelyben az érdekeltet meghall
gatták volna; 

— a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének megsértése, 
mivel a Marta Lucia R hajót az IATTC IUU-listáján való 
szereplése következtében automatikusan vették fel az uniós 
IUU-listára, miközben más, a tagállamok felségterületén 
működő hajókat az uniós IUU-listára csak kontradiktórius 
eljárást követően vettek fel; 

— az a tény, hogy az Amerika-közi Trópusitonhal-bizottság 
határozatai jogellenesek amiatt, hogy e bizottság a hatáskö
reit túllépte annyiban, amennyiben csak arra van felhatal
mazva, hogy a fajok védelmére vonatkozó tájékoztatási és 
vizsgálati feladatokat végezzen, de arra nincs hatásköre, 
hogy kötelező erejű döntéseket hozzon; valamint 

— az a tény, hogy a Marta Lucia R hajó halászati tevékenységét 
semmilyen ténybeli bizonyíték alapján nem lehet a közös
ségi jog értelmében jogellenes, nem bejelentett és szabályo
zatlan halászati tevékenységnek minősíteni. 

( 1 ) HL L 131., 22. o. 
( 2 ) A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzé

sére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rend
szer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 
601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 
1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 286., 1. o.) 

2010. augusztus 18-án benyújtott kereset — Bizottság 
kontra Tornasol Films 

(T-338/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/89) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A.-M. Rouchaud-Joët 
meghatalmazott, segítője: R. Alonso Pérez-Villanueva ügyvéd) 

Alperes: Tornasol Films, SA (Madrid, Spanyolország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék kötelezze az alperest 19 554,00 euró és 
2009. április 14-től 5 %-os kamatlábbal számított késedelmi 
kamat felperes részére való megfizetésére; 

— a Tornasol Films S.A.-t kötelezze a jelen eljárásban felmerült 
valamennyi költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen kereset tárgya a MEDIA Plus program keretében a 
Bizottság és az alperes között létrejött szerződés állítólagos 
megszegése. 

Az említett szerződés rendelkezései szerint a kedvezményezett 
köteles a közösségi támogatás címén kapott összeggel 
megegyező összeget külön számlán elhelyezni a gyártás kezde
tétől számított 30 napon belül, és köteles benyújtani a Bizott
ságnak az említett összeg újbóli befektetésére vonatkozó tervet 
szintén a gyártás kezdetétől számított hat hónapon belül. 

Keresete alátámasztására a felperes a következőket adja elő: 

— az alperes nem tartotta tiszteletben e szerződési feltételeket, 
jóllehet nem terjesztett elő semmilyen panaszt, és nem kifo
gásolta a Bizottság által megküldött terhelési értesítést; 

— amennyiben a kedvezményezett megsérti a szerződésben 
előírt kötelezettségeket, a szerződés rendelkezései lehetővé 
teszik a Bizottság számára a szerződés megszüntetését és a 
pénzügyi hozzájárulás címén kifizetett összegek visszatérít
tetését; 

— a különböző emlékeztető és felszólító levelek ellenére az 
alperes nem fizette vissza a nyújtott forrásokat. 

2010. augusztus 9-én benyújtott kereset — Cosepuri 
kontra EFSA 

(T-339/10. sz. ügy) 

(2010/C 288/90) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Cosepuri Soc. coop. p.a. (Bologna, Olaszország) (képvi
selő: F. Fiorenza ügyvéd)
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