
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG

Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 27-i ítélete – Citigroup
kontra OHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK)

(T-325/04. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A WORLDLINK
közösségi szóvédjegy bejelentése – Korábbi LiNK nemzeti ábrás
védjegy – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A
védjegybejelentésben megjelölt szolgáltatások korlátozása –

Szolgáltatások azonossága – Megjelölések hasonlósága – A
40/94/EK rendelet 73. és 74. cikke)

(2008/C 92/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Citigroup, Inc., korábban Citicorp (New York, New
York, Egyesült Államok) (képviselők: kezdetben V. von Bomhard,
A. Renck, A. Pohlmann ügyvédek és C. Schulte solicitor, később
V. von Bomhard és A. Renck)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Link Interchange Network Ltd
(London, Egyesült Királyság) (képviselők: D. McFarland barrister
és R. Brown solicitor)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának 2004. május 18-án, a
Link Interchange Network Ltd. és a Citigroup, Inc. közötti
felszólalási eljárás tárgyában hozott határozata (R 789/2002-1.
sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Citigroup, Inc.-t kötelezi a költségek viselé-
sére.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 28-i ítélete – American
Clothing Associates kontra OHIM (Juharlevél ábrázolása)

(T-215/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Juharlevelet megjelenítő közösségi ábrás
védjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Szolgáltatási
védjegy – A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének
h) pontja – A Párizsi Egyezmény 6ter cikke – Az OHIM
fórumai és az Elsőfokú Bíróság elé terjesztett jogi elemek”)

(2008/C 92/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: American Clothing Associates SA (Evergem, Belgium)
(képviselők: P. Maeyaert és N. Clarembeaux ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Juharlevelet megjelenítő megjelölés közösségi védjegyként való
lajstromozása iránti kérelemre vonatkozóan az OHIM első
fellebbezési tanácsa által 2006. május 4-én hozott határozat
(R 1463/2005-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési taná-
csának 2006. május 4-i határozatát (R 1463/2005-1. sz. ügy)
hatályon kívül helyezi a védjegyekkel ellátható termékek és szolgál-
tatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módo-
sított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 40. osztály-
ba tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi leírással beje-
lentett védjegy lajstromozására vonatkozó részében: „Szabászati
szolgáltatások, taxidermia; könyvkötések; nyersbőr, bőr, szőrme és
textilanyagok kikészítése, kezelése és készre dolgozása; filmek előhí-
vása fényképezésnél és fényképnyomás; famegmunkálás; gyümölcsp-
réselés; lisztőrlés; fémfelületek kezelése, edzése és készre dolgozása”.
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