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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 389/47

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix meghatalmazott, segítői kezdetben: D. Geradin és N. Tuominen
ügyvédek, később: N. Tuominen ügyvéd) és Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
A 2012. március 22-i GLS-ítélettel (C-338/10, EBHT, EU:C:2012:158) érvénytelennek nyilvánított, a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes
dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről [helyesen: a Kínai Népköztársaságból
származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám
kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről] szóló, 2008. december 18-i 1355/2008/EK tanácsi rendelet
(HL L 350., 35. o.) elfogadása miatt állítólagosan ért kár megtérítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A Törvényszék a Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG-t kötelezi a költségek viselésére.

(1)

HL C 212., 2014.7.7.

A Törvényszék 2015. szeptember 25-i ítélete – Bopp kontra OHIM (Nyolcszögletű zöld keret
ábrázolása)
(T-209/14. sz. ügy) (1)
(„Közösségi védjegy — Nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen
kizáró ok — Megkülönböztető képesség — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)
(2015/C 389/51)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Carsten Bopp (Glashütten, Németország) (képviselő: C. Russ ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: kezdetben
A. Pohlmann, később S. Hanne meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
Az OHIM első fellebbezési tanácsának egy nyolcszögletű zöld keretet ábrázoló megjelölés közösségi védjegyként történő
lajstromozása iránti kérelemmel kapcsolatban 2014. január 9-én hozott határozata (R 1276/2013-1. sz. ügy) ellen
benyújtott kereset.
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Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék Carsten Boppot kötelezi a költségek viselésére.

(1)

HL C 151., 2014.5.19.

A Törvényszék 2015. szeptember 24-i ítélete – Klement kontra OHIM – Bullerjan (Egy kemence
formája)
(T-211/14. sz. ügy) (1)
(„Közösségi védjegy — Megszűnés megállapítására irányuló eljárás — Közösségi térbeli védjegy — Egy
kemence formája — A védjegy tényleges használata — A 207/2009/EK rendelet 15. cikke
(1) bekezdésének a) pontja és 51. cikke (1) bekezdésének a) pontja — A védjegyhasználat jellege — A
megkülönböztető képességet nem érintő elemekben eltérő forma”)
(2015/C 389/52)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Toni Klement (Dippoldiswalde, Németország) (képviselők: J. Weiser és A. Grohmann ügyvédek)
Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselők: A. Poch, D. Botis és
A. Schifko meghatalmazottak)
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Németország)

Az ügy tárgya
Az OHIM első fellebbezési tanácsának a Toni Klement és a Bullerjan GmbH közötti megszűnés megállapítására irányuló
eljárással kapcsolatban 2014. január 9-én hozott határozata (R 927/2013-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) Toni Klementet kötelezi a költségek viselésére.

(1)

HL C 245., 2014.7.28.

