
2) A Bíróság az AMS Advanced Medical Services GmbH-t kötelezi a 
jelen eljárás költségeinek viselésére. 

( 1 ) HL C 64., 2008.3.8. 

A Bíróság 2009. április 30-i végzése — Japan Tobacco, Inc. 
kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és 
formatervezési minták) (OHIM), Torrefacção Camelo Ld a 

(C-136/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — 8. 
cikk (5) bekezdése — A korábbi védjegy megkülönböztető 
képességének megsértése — A korábbi védjegy megkülönböz
tető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihaszná
lása — Veszély — A „CAMELO” ábrás megjelölés közösségi 
védjegyként történő bejelentése — A CAMEL nemzeti szó- és 

ábrás védjegyek jogosultjának felszólalása) 

(2009/C 220/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Japan Tobacco, Inc. (képviselők: A. Ortiz López, S. 
Ferrandis González és E. Ochoa Santamaría abogados) 

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. 
Folliard-Monguiral meghatalmazott), Torrefacção Camelo Ld a 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-128/06. sz., Japan 
Tobacco, Inc. kontra OHIM ügyben 2008. január 30-án hozott, 
a felperes által benyújtott, az OHIM második fellebbezési taná
csának 2006. február 22-i, a Japan Tobacco és a Torrefacçao 
Camelo között folyó felszólalási eljárással kapcsolatban hozott 
határozata elleni hatályon kívül helyezés iránti keresetet eluta
sító ítélete ellen benyújtott fellebbezés — A közösségi 
védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94 tanácsi rendelet 
(HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 
1. kötet, 146. o.) 8. cikke (5) bekezdésének megsértése — A 
lajstromozás megtagadásának viszonylagos kizáró okai — A 
védjegy megkülönböztető képességének tisztességtelen kihaszná
lása vagy annak sérelme 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Japan Tobacco Inc.-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 209., 2008.8.15. 

A Bíróság (ötödik tanács) 2009. június 11-i végzése — 
Leche Celta, SL kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 

(védjegyek és formatervezési minták), Celia SA 

(C-300/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — „Celia” szó- és ábrás 
összetett védjegy — A lajtromozás viszonylagos kizáró okai — 
A bejelentett védjegy és egy korábbi védjegy közötti hason
lóság — Azonos termékekre vonatkozó védjegy — Összeté

veszthetőség — Nyilvánvalóan elfogadhatatlan fellebbezés) 

(2009/C 220/28) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Fellebbező: Leche Celta, SL (képviselő: J. Calderón Chavero 
ügyvéd) 

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. 
Folliard-Monguiral meghatalmazott), Celia SA (képviselők: D. 
Masson és F. de Castelnau ügyvédek) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-35/07. sz., Leche Celta 
kontra OHIM ügyben 2008. április 23-án hozott azon ítélete 
ellen benyújtott fellebbezés, amely elutasította a felperesnek az 
OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 2006. december 5-i, a 
Leche Celta SL és a Celia SA közötti felszólalási eljárás ügyében 
hozott határozata ellen benyújtott keresetét — Az 1993. 
december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) 8. 
cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése — A védjegy lajst
romozásának viszonylagos kizáró okai — A korábbi védjegyhez 
hasonló védjegy azonos termékek tekintetében való bejelentés
éből fakadó összetéveszthetőség — A megjelölések vizuális, 
hangzásbeli és fogalmi téren való összehasonlítása 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) A Bíróság a Leche Celta SL-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30.
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