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Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 10. decembra 2015 – El Corte Inglés, SA/Urad za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli)
(Zadeva C-603/14 P) (1)
(Pritožba — Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke „The English Cut“ — Ugovor imetnika
besednih in figurativnih nacionalnih znamk in znamk Skupnosti z besednimi elementi „El Corte Inglés“ —
Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Verjetnost zmede — Člen 8(5) — Nevarnost, da bi zadevna
javnost vzpostavila povezavo z znamko z ugledom — Zahtevana stopnja podobnosti)
(2016/C 048/08)
Jezik postopka: španščina
Stranki
Pritožnica: El Corte Inglés, SA (zastopnik: J. Rivas Zurdo, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Izrek
1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. oktobra 2014, El Corte Inglés/UUNT – English Cut (The English Cut) (T 515/
12, EU:T:2014:882), se razveljavi v delu, v katerem je bilo odločeno, da iz tega, da stopnja podobnosti med nasprotujočima si
znakoma ni zadostna za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki
Skupnosti, izhaja, da tako tudi pogoji za uporabo odstavka 5 tega člena v obravnavani zadevi niso izpolnjeni.

2. Pritožba se v preostalem zavrne.

3. Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

4. Odločitev o stroških se pridrži.

(1)

UL C 107, 30.3.2015.

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. decembra 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen
(Zadeva C-183/15) (1)
(Predhodno odločanje — Skupna carinska tarifa — Tarifna uvrstitev — Kombinirana nomenklatura —
Tarifna podštevilka 9027 10 10 — Ultravijolični aerodinamični merilnik — Ročni števec delcev)
(2016/C 048/09)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Finanzgericht Düsseldorf
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Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: TSI GmbH
Tožena stranka: Hauptzollamt Aachen

Izrek
Kombinirano nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi
ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 z dne 19. septembra 2008, je treba
razlagati tako, da ultravijolični aerodinamični merilnik velikosti delcev in ročni števec delcev, kakršna sta obravnavana v postopku
v glavni stvari, ne spadata pod tarifno podštevilko 9027 10 10 KN.
(1)

UL C 254, 3.8.2015.

Pritožba, ki jo je Fetim BV 24. aprila 2015 vložila zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne
11. februarja 2015 v zadevi T-395/12, Fetim/UUNT
(Zadeva C-190/15 P)
(2016/C 048/10)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Pritožnica: Fetim BV (zastopnik: L. Bakers, odvetnik)
Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
S sklepom z dne 19. novembra 2015 je Sodišče (šesti senat) odločilo, da pritožba ni dopustna.

Pritožba, ki sta jo Sun Mark Ltd in Bulldog Energy Drink Ltd 14. aprila 2015 vložili zoper sodbo
Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 5. februarja 2015 v zadevi T-78/13, Red Bull/UUNT
(Zadeva C-206/15 P)
(2016/C 048/11)
Jezik postopka: angleščina
Stranke
Pritožnici: Sun Mark Ltd in Bulldog Energy Drink Ltd (zastopniki: A. Meskarian, Solicitor, S. Zaiwalla, Solicitor, T. Sampson,
Barrister)
Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
S sklepom z dne 24. novembra 2015 je Sodišče (deseti senat) odločilo, da pritožba ni dopustna.

