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TÖRVÉNYSZÉK
A Törvényszék 2018. június 5-i ítélete – Prada kontraEUIPO – The Rich Prada International (THE
RICH PRADA)
(T-111/16. sz. ügy) (1)
(„Európai uniós védjegy — Felszólalási eljárás — A THE RICH PRADA európai uniós szóvédjegy
bejelentése — PRADA korábbi nemzeti és nemzetközi szó- és ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok —
A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének
(5) bekezdése] — A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen
kihasználása — A megkülönböztető képesség vagy a jóhírnév sérelme — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja] —
Összetéveszthetőség”)
(2018/C 249/25)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Prada SA (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: F. Jacobacci ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)
A másik fél az EUIPO fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó fél a Törvényszék előtti eljárásban: The Rich Prada
International PT (Surabaya, Indonézia) (képviselő: Y. Zhou solicitor)

Az ügy tárgya
Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Prada és a The Rich Prada International közötti felszólalási eljárással
kapcsolatban 2016. január 13-án hozott határozata (R 3076/2014-2. és R 3186/2014-2. sz. egyesített ügyek) ellen
benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék a Prada SA.-t kötelezi a költségek viselésére.

(1)

HL C 175., 2016.5.17.

A Törvényszék 2018. május 31-i ítélete – Groningen Seaports és társai kontra Bizottság
(T-160/16. sz. ügy) (1)
(„Állami támogatások — Hollandia által hat állami tengeri kikötőnek nyújtott társaságiadó-mentesség —
A támogatási programot a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási
kötelezettség — Egyenlő bánásmód”)
(2018/C 249/26)
Az eljárás nyelve: holland
Felek
Felperesek: Groningen Seaports és az ítélet mellékletében felsorolt öt egyéb felperes (Delfzijl, Hollandia) (képviselők
kezdetben: E. Pijnacker Hordijk és I. Kieft, később: A. Kleinhout és C. Zois avocat)
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Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: S. Noë, B. Stromsky és J.-F. Brakeland, később: S. Noë et B. Stromsky
meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozók: Holland Királyság (képviselők: J. Langer és M. Bulterman meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
Az EUMSZ 263. cikken alapuló, és a Hollandia által végrehajtott, a közvállalkozások társasági adó alóli mentességére
vonatkozó SA.25338 (2014/C) (korábbi E 3/2008 és korábbi CP 115/2004) állami támogatásról szóló, 2016. január 21-i
(EU) 2016/634 bizottsági határozat (HL 2016. L 113., 148. o.) megsemmisítésére irányuló kérelem.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a Havenbedrijf Moerdijk NV számára engedélyezi a Havenschap Moerdijk helyett felperesként történő perbelépést.

2) A Törvényszék a keresetet elutasítja.

3) A Groningen Seaports NV-t az ítélet mellékletében felsorolt egyéb felpereseket arra kötelezi, hogy a saját költségeiken túlmenően
viseljék az Európai Bizottság költségeit is.

4) A Holland Királyság maga viseli a saját költségeit.

(1)

HL C 200., 2016.6.6.

A Törvényszék 2018. június 6-i ítélete –Lukash kontra Tanács
(T-210/16. sz. ügy) (1)
(„Közös kül- és biztonságpolitika — Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések — A
pénzeszközök befagyasztása — Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre
a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó — A felperes nevének a jegyzéken
való fenntartása — Indokolási kötelezettség — A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása —
Értékelési hiba — Védelemhez való jog — Hatékony jogorvoslathoz való jog — Tulajdonhoz való jog”)
(2018/C 249/27)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperes: Olena Lukash (Kijev, Ukrajna) (képviselő: M. Cessieux ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: F. Naert és J. P. Hix meghatalmazottak)

