6.11.2010

6.

7.

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Moet de kapitein van het schip en de scheepvaartlijn die
hij vertegenwoordigt, geacht worden ten grondslag te
liggen aan het onregelmatig binnenbrengen van de goe
deren in de Gemeenschap en bijgevolg aangemerkt wor
den als douaneschuldenaar in de zin van artikel 202, lid
3, le deelstreepje, van verordening nr. 2913/92 tot vast
stelling van het communautair douanewetboek, indien
op basis van de door hem verstrekte gegevens door
zijn vertegenwoordiger een summiere aangifte wordt in
gereikt met vermelding van de binnengebrachte goede
ren onder een onjuiste benaming waardoor op basis van
artikel 202, lid 1, van vorenvermelde verordening, een
douaneschuld ontstaat wegens het onregelmatig binnen
brengen van de goederen in de Gemeenschap?
Indien respectievelijk de vijfde en/of de zesde vraag ont
kennend worden beantwoord, kunnen de in de vijfde
en/of de zesde vraag bedoelde personen in de gegeven
omstandigheden worden aangemerkt als douaneschulde
naar in de zin van artikel 202, lid 3, 2e deelstreepje, van
verordening nr. 2913/92 tot vaststelling van het com
munautair douanewetboek?

(1) Verordening tot vaststelling van het communautair douanewetboek
(PB L 302, blz. 1).
(2) Verordening tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek
(PB L 311, blz. 17).
(3) Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen

Hogere voorziening ingesteld op 3 september 2010 door
Volker Mauerhofer tegen de beschikking van het Gerecht
(Derde kamer) van 29 juni 2010 in zaak T-515/08, Volker
Mauerhofer/Europese Commissie
(Zaak C-433/10 P)
(2010/C 301/24)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwirant: Volker Mauerhofer (vertegenwoordiger: J. Schartmül
ler, Rechtsanwalt)
Andere partij in de procedure: Europese Commissie
Conclusies

C 301/17

— het ter ondersteuning van de raamovereenkomst gevormde
team gelasten, het ingediende formulier met de beoordeling
van de opdrachtnemer ter zake van het omstreden project
over te leggen;
— verweerster verwijzen in de kosten van de procedure in
eerste aanleg en in hogere voorziening.
Middelen en voornaamste argumenten
Volgens rekwirant dient de bestreden beschikking op de vol
gende gronden te worden vernietigd:
— onjuiste opvatting van de feiten betreffende de taalkundige
revisie van de bijdrage van rekwirant;
— onjuiste analyse met betrekking tot de aan de bestreden
beschikking ten grondslag gelegde overwegingen betreffende
de taalkundige revisie;
— onjuiste analyse van het geschilpunt betreffende de prestatie
van verweerster;
— onrechtmatige veronderstelling dat het omstreden besluit de
positie van rekwirant als derde partij niet aantast;
— onrechtmatige veronderstelling dat de omstreden maatregel
de rechtspositie van rekwirant niet duidelijk heeft gewijzigd;
— onrechtmatige veronderstelling dat verweerster de omstre
den maatregel niet in de uitoefening van haar bevoegdheid
als overheidsinstelling heeft getroffen;
— onrechtmatige veronderstelling dat de omstreden maatregel
tijdig en correct was vastgesteld;
— onrechtmatige aantasting van de belangen van rekwirant
door de voorgeschreven procedures niet te volgen;
— schending van het gelijkheidsbeginsel, dat een algemeen be
ginsel van gemeenschapsrecht is, en schending van de
grondrechten van rekwirant;
— onrechtmatige veronderstelling dat de „wijziging in verdeling
van de dagen over de deskundigen niet van wezenlijk belang
was”;
— schending van het algemeen beginsel van gemeenschaps
recht betreffende het recht om te worden gehoord.

— de bestreden beschikking vernietigen;
— de zaak definitief beslechten en de omstreden maatregel
nietig verklaren of, subsidiair, de zaak voor beslechting
naar het Gerecht terugwijzen, en

Beroep ingesteld op 15 september 2010 — Europese
Commissie/Bondsrepubliek Duitsland
(Zaak C-445/10)
(2010/C 301/25)

— in de uitoefening van volledige rechtsmacht rekwirant een
bedrag van 5 500 EUR toekennen ter vergoeding van het
financiële verlies voortvloeiend uit de onrechtmatige gedra
ging in de vorm van vaststelling van de omstreden maat
regel en uit het ontbreken van passende instructies aan de
leider van het team (expert 1);

Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C.
Egerer en A. Alcover San Pedro, gemachtigden)
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Verwerende partij: Bondsrepubliek Duitsland
Conclusies
1. vaststellen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door niet de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen
die noodzakelijk zijn om te voldoen aan richtlijn 2007/2/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007
tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke infor
matie in de Gemeenschap (Inspire) (1), althans door deze
bepalingen niet volledig aan de Commissie mee te delen,
de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen
niet is nagekomen;
2. de Bondsrepubliek Duitsland verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
De termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht is
op 14 mei 2009 verstreken.
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gebruik van het teken GRAIN MILLERS teneinde te voldoen
aan de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van de merkenver
ordening (1), zodat dit teken in de weg staat aan verzoeksters
aanvraag nr. 003650256 voor het merk GRAIN MILLERS.

Het Gerecht heeft eerder in het arrest van 24 maart 2009,
Alberto Jorge Moreira da Fonsecal/BHIM — General Optica
(gevoegde zaken T-318/06 tot en met T-321/06, punten 3335), het doel van de in artikel 8, lid 4, van deze verordening
geformuleerde voorwaarde „van meer dan alleen plaatselijke
betekenis” uitgelegd, te weten het beperken van conflicten tus
sen tekens tot die gevallen waarin deze tekens daadwerkelijk
beduidend zijn, waarbij niet alleen rekening moet worden ge
houden met de geografische, maar ook met de economische
dimensie van het teken, bij de beoordeling waarvan het tijdvak
waarin het zijn functie in het economische verkeer heeft vervuld
en de intensiteit van het gebruik ervan in aanmerking moeten
worden genomen. Het Gerecht heeft deze benadering evenwel
niet gevolgd in de bestreden beslissing, en uit niets kan worden
afgeleid dat het Gerecht zich zelfs ook maar bewust was van de
in de voornoemde zaak ontwikkelde beginselen.

(1) PB L 108, blz. 1.

Hogere voorziening ingesteld op 15 september 2010 door
Grain Millers, Inc. tegen het arrest van het Gerecht
(Zevende kamer) van 9 juli 2010 in zaak T-430/08, Grain
Millers, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen), Grain Millers
GmbH & Co. KG
(Zaak C-447/10 P)

Verzoekster stelt dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld
dat artikel 8, lid 4, van de merkenverordening ter onderbou
wing van de oppositie geen bewijs van het normaal gebruik van
het teken verlangt, zoals artikel 43, lid 2, van de verordening
voorschrijft.

Volgens verzoekster is het Gerecht ten onrechte voorbijgegaan
aan de rechtspraak met betrekking tot de beoordeling van het
bewijs en de vereiste bewijsvoering.

(2010/C 301/26)
Procestaal: Engels
Partijen

(1) Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993
inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1).

Rekwirante: Grain Millers, Inc. (vertegenwoordigers: L.-E. Ström,
K. Martinsson, advocaten)
Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de
interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Conclusies
— het arrest van het Gerecht van de Europese Unie (Zevende
kamer) van 9 juli 2010 in zaak T-430/08, waarbij het Ge
recht beslissing R 478/2007-2 van de tweede kamer van
beroep van het BHIM van 23 juli 2008 inzake een opposi
tieprocedure tussen Grain Millers GmbH & Co. KG and
Grain Millers, Inc heeft bevestigd, in zijn geheel vernietigen;
— het BHIM verwijzen in de kosten van de procedures voor
het Hof en het Gerecht en verweerders verwijzen in de
kosten van de procedures voor de kamer van beroep en
de oppositieafdeling van het BHIM.
Middelen en voornaamste argumenten
De onderhavige zaak betreft de vraag of Grain Millers GmbH &
KG rechtens genoegzaam het bewijs heeft geleverd van het

Hogere voorziening ingesteld op 16 september 2010 door
AstraZeneca AB, AstraZeneca plc tegen het arrest van het
Gerecht (Zesde kamer, uitgebreide samenstelling) van 1 juli
2010 in zaak T-321/05, AstraZeneca AB, AstraZeneca
plc/Europese Commissie
(Zaak C-457/10 P)
(2010/C 301/27)
Procestaal: Engels
Partijen
Rekwiranten: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (vertegenwoordi
gers: M. Brealey QC, M Hoskins QC, D. Jowell, Barristers, F.
Murphy, Solicitor)

Andere partijen in de procedure: European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Europese
Commissie

