
Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-305/06. sz., Air
Products and Chemicals Inc. kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
ügyben 2008. október 15-én hozott ítélete ellen a Messer
Group GmbH által 2008. december 24-én benyújtott

fellebbezés

(C-579/08. P. sz. ügy)

(2009/C 55/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Messer Group GmbH (képviselők: W. Graf v.
Schwerin és J. Schmidt ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Air Products and Chemicals Inc., Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM)

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság
T-305/06., T-306/06. és T-307/06. sz. egyesített ügyekben
2008. október 15-én hozott ítéletét és utasítsa el a keresetet;

– a Bíróság a felperest kötelezze a költségek – beleértve a
felperes és a beavatkozó költségeit – viselésére;

másodlagosan

– a Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság
T-305/06., T-306/06. és T-307/06. sz. egyesített ügyekben
2008. október 15-én hozott ítéletét;

– a Bíróság utalja vissza az ügyet az Elsőfokú Bíróság elé;

– a Bíróság a költségekről ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy az Elsőfokú Bíróság nem alkal-
mazta helyesen a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megfelelő alkalmazása érdekében meghatározott
kritériumokat.

Továbbá a fellebbező azt állítja, hogy az Elsőfokú Bíróság vita-
tott határozata az érintett közönség meghatározására vonatkozó
megállapításainak tárgyi pontatlanságain alapul.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

A VAT and Duties Tribunal, London (Egyesült Királyság)
által 2008. december 29-én benyújtott előzetes döntésho-
zatal iránti kérelem – EMI Group Ltd kontra Commissio-

ners for Her Majesty's Revenue & Customs

(C-581/08. sz. ügy)

(2009/C 55/28)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

VAT and Duties Tribunal, London

Az alapeljárás felei

Felperes: EMI Group Ltd

Alperes: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a) Hogyan kell értelmezni a hatodik irányelv (1) 5. cikke
(6) bekezdésének utolsó mondatát a jelen ügy körülményei
szempontjából?

b) Különösen mik a lényeges jellemzői a „termékmintának” a
hatodik irányelv 5. cikke (6) bekezdésének utolsó mondata
értelmében?

c) Jogosult-e a tagállam a hatodik irányelv 5. cikke
(6) bekezdésének utolsó mondatában szereplő „termékminta”
kifejezés értelmezését a következők szerint korlátozni:

i) olyan, kereskedelmi forgalomban nem forgalmazott
formájú ipari termékminta, amelyet az üzleti tevékenység
tényleges vagy lehetséges fogyasztójának szolgáltattak
(1993-ig),

ii) kizárólag egy minta, illetve az azonos személy által
azonos átvevőnek adott több termékminta közül az első,
amennyiben e termékminták azonosak, vagy egymástól
semmilyen lényeges szempontból nem különböznek
(1993-tól)?

d) Jogosult-e a tagállam a hatodik irányelv 5. cikke
(6) bekezdésének utolsó mondatában szereplő „kis értékű
ajándékok” kifejezés értelmezését oly módon korlátozni,
hogy az kizárja a következőket:

i) olyan termékajándék, amely azonos személynek időről
időre adott ajándékok sorozatának részét képezi
(2003. októberig),

ii) olyan üzleti ajándék, amelyet bármely 12 hónapos
időszakban azonos személynek adtak, amennyiben azok
összértéke az 50 fontot meghaladta (2003. októbertől)?
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