
Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 10-i ítélete – Interpipe 
Niko Tube és Interpipe NTRP kontra Tanács 

(T-249/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dömping – Egyes, Horvátországból, Romániából, Oroszor-
szágból és Ukrajnából származó varrat nélküli vas- és acél-
csövek behozatala – A rendes érték számítása – A közösségi 
gazdasági ágazat együttműködése – Kiigazítás – A jutaléka-
lapon dolgozó ügynök feladataihoz hasonló feladatok – 
Gazdasági egység – Nyilvánvaló mérlegelési hiba – Kötelezett-
ségvállalás felajánlása – Védelemhez való jog – Indokolási 

kötelezettség”) 

(2009/C 90/39) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube 
ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), korábban Nikopolsky Seamless 
Tubes Plant „Niko Tube” ZAT (Nikopol, Ukrajna) és Interpipe 
Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP 
VAT), korábban Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT 
(Dnipropetrovsk, Ukrajna) (képviselők kezdetben: H.-G. Kamann 
és P. Vander Schueren, később P. Vander Schueren ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselő: J.-P. Hix meghatal-
mazott, segítője: G. Berrisch ügyvéd) 

A alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők kezdetben: H. van Vliet és T. Scharf, később: M. van 
Vliet és K. Talabér-Ricz, meghatalmazotti minőségben) 

Az ügy tárgya 

A Horvátországból, Romániából, Oroszországból és Ukrajnából 
származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára 
vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, a 
2320/97/EK és a 348/2000/EK tanácsi rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről, a többek között Oroszországból és Romá-
niából származó, egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acél-
csövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámok időközi 
és intézkedés megszűnésére irányuló felülvizsgálatának 
megszüntetéséről és a többek között Oroszországból és Romá-
niából, valamint Horvátországból és Ukrajnából származó egyes 
varrat nélküli vas- és ötvözetlen acélcsövek behozatalára kivetett 
dömpingellenes vámok időközi felülvizsgálatának megszünteté-
séről szóló, 2006. június 27-i 954/2006/EK tanácsi rendelet (HL 
L 175., 4. o.) megsemmisítése iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a Horvátországból, Romániából, Oroszor-
szágból és Ukrajnából származó, egyes varrat nélküli vas- és acél-
csövek behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kive-

téséről, a 2320/97/EK és a 348/2000/EK tanácsi rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről, a többek között Oroszországból és 
Romániából származó, egyes varrat nélküli vas- és ötvözetlen acél-
csövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vámok időközi és 
intézkedés megszűnésére irányuló felülvizsgálatának megszünteté-
séről, és a többek között Oroszországból és Romániából, valamint 
Horvátországból és Ukrajnából származó egyes varrat nélküli vas- 
és ötvözetlen acélcsövek behozatalára kivetett dömpingellenes 
vámok időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről szóló, 2006. 
június 27-i 954/2006/EK tanácsi rendelet 1. cikkét megsemmisíti 
annyiban, amennyiben az Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes 
Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) és az Interpipe 
Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP 
VAT) által gyártott termékek Európai Közösségbe irányuló 
exportjai esetében megállapított dömpingellenes vám meghaladja 
azt a vámot, amely akkor lenne alkalmazandó, ha az exportárat 
nem igazították volna ki jutalékkal azokban az esetekben, amikor 
az értékesítések a Sepco, SA kapcsolt kereskedelmi társaság közve-
títésével történtek. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3) A Tanács viseli a saját költségeit, valamint a felperesek költsé-
geinek egynegyedét, és a felperesek viselik saját költségeik három-
negyedét. A Bizottság viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 261., 2006.10.28. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 4-i ítélete – Professional 
Tennis Registry kontra OHIM – Registro Profesional de 

Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY) 

(T-168/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A PTR PROFES-
SIONAL TENNIS REGISTRY közösségi ábrás védjegy beje-
lentése – Az RPT Registro Profesional de Tenis, S.L. korábbi 
nemzeti és közösségi ábrás védjegy és az RPT European 
Registry of Professional Tennis korábbi nemzeti ábrás védjegy 
– Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség hiánya – A 

40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”) 

(2009/C 90/40) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Professional Tennis Registry, Inc. (Hilton Head Island, 
Dél-Karolina, Egyesült Államok) (képviselők: M. Vanhegan és B. 
Brandreth barristerek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: D. Botis meghatalmazott)

HU 2009.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 90/25


