
Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen ügyben a felperes szerződésen kívüli károkozásért való
felelősség jogcímén indít keresetet azon káresemények kapcsán,
amelyek álláspontja szerint annak eredményeképpen következtek
be, hogy a Bizottság jogellenesen nem tett eleget az Európai
Parlament plenáris ülésén hozott határozatnak (1), és nem kény-
szerítette ki Dániától a munkavállalók és a lakosság egészsé-
gének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni
védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról
szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelvnek (2)
való megfelelést a thulei (Grönland) nukleáris baleset által érin-
tett munkavállalók – köztük a felperes – esetében.

(1) Az 1968. évi thulei repülőgép-szerencsétlenség közegészségügyi
következményeiről szóló európai parlamenti jelentés (720/2002
petíció) [2006/2012(INI)].

(2) HL L 159., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 2. kötet
291. o.

2009. január 12-én benyújtott kereset – Schunk kontra
OHIM (Hengeralakú tokmánydarab)

(T-7/09. sz. ügy)

(2009/C 69/101)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik
(Lauffen am Neckar, Németország) (képviselők: C. Koppe-
Zagouras ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az első fellebbe-
zési tanács 2008. október 31‑i határozatát (R 1109/2007‑1.
sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: hengeralakú tokmánydarabot ábrá-
zoló egyéb védjegy, a 7. és 8. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában (3 098 894. sz. védjegybejelentés).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik
a szükséges megkülönböztető képességgel. A bejelentett védjegy
továbbá a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerinti
használat révén is megkülönböztető képességet szerzett.

(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.).

2009. január 13-án benyújtott kereset – Gruber kontra
OHIM (Run the globe)

(T-12/09. sz. ügy)

(2009/C 69/102)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Alexander Gruber (Ulm, Németország) (képviselők:
T. Kienle és M. Krinke)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
első fellebbezési tanácsának 2008. november 6-i határozatát
(R 1779/2007-1. sz. ügy);

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze az eljárás költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: a „Run the globe” szóvédjegy a
41. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében (5 154 521.
sz. bejelentés).

Az elbíráló határozata: az elbíráló a bejelentést elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést
elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK tanácsi rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése
b) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy rendelkezik
a szükséges megkülönböztető képességgel.

(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.).
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