
Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 15-i ítélete — 
Parfums Christian Dior kontra OHIM — Consolidated 

Artists (MANGO adorably) 

(T-308/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A MANGO 
adorably ábrás védjegy bejelentése — A J’ADORE és ADIO
RABLE korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — 
Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A 
korábbi védjegyek jóhírneve tisztességtelen kihasználásának 
veszélye — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja és (5) bekezdése [jelenleg a 207/2009/EK rendelet 

8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése]”) 

(2009/C 256/47) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Parfums Christian Dior (Párizs, Franciaország) (képvi
selők: F. de Visscher, E. Cornu és D. Moreau ügyvédek) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: R. Bianchi, meghatalma
zott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az 
Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban: Consolidated Artists BV 
(Rotterdam, Hollandia) (képviselő: S. Bénoliel-Claux ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2008. május 23-i, a 
Parfums Christian Dior és a Consolidated Artists közötti felszó
lalási eljárással kapcsolatban hozott határozata (R 1162/2007-2. 
sz. ügy) ellen benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Elsőfokú Bíróság a Parfums Christian Diort kötelezi a költ
ségek viselésére. 

( 1 ) HL C 260., 2008.10.11. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 4-i végzése — 
Inalca és Cremonini kontra Bizottság 

(T-174/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Szerződésen kívüli felelősség — Marhahús Jordániába 
történő kivitelét illetően nyújtott export-visszatérítéssel 
kapcsolatban elkövetett egyes szabálytalanságok OLAF általi 
vizsgálata — A nemzeti hatóságok tájékoztatása olyan cselek
ményekről, amelyek miatt büntetőeljárás indítható — A 
visszatérítések visszatéríttetésére vonatkozó nemzeti határozat 
— Bankgarancia nyújtása — Kártérítés iránti kereset — 
Elévülési idő — A kár folyamatos jellege — Részleges elfo

gadhatatlanság — Okozati összefüggés”) 

(2009/C 256/48) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperesek: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni (Castelvetro, 
Olaszország); és Cremonini SpA (Castelvetro) (képviselők: F. 
Sciandone és C. D'Andria ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Nolin 
és V. Di Bucci meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti kereset, 
amellyel a felperesek az őket marhahús Jordániába történő 
kivitelét illetően nyújtott export-visszatérítéssel kapcsolatban 
elkövetett egyes szabálytalanságok Európai Csaláselleni Hivatal 
(OLAF) által történt vizsgálatából eredő, a felperesekre nézve 
terhelő megállapításoknak az olasz hatóságok számára történt 
megküldése következtében állítólagosan ért kár megtérítését 
kérik 

A végzés rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Elsőfokú Bíróság az Inalca SpA — Industria Alimentari 
Carnit és a Cremonini SpA-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 190.,2006.8.12.

HU C 256/26 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.24.


