
A Citicorp és Citibank, N.A. által a Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

ellen 2005. május 10-én benyújtott kereset

(T-181/05. sz. ügy)

(2005/C 171/53)

(A keresetlevél nyelve: angol)

A Citicorp (székhelye: New York [USA]) és a Citibank, N.A.
(székhelye: New York [USA]), képviseli: V. v. Bomhard, A.
Renck és A, Polhmann, ügyvédek 2005. május 10-én keresetet
nyújtottak be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a
Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ellen.

A Citi, S.L. (székhelye: Algete, Madrid [Spanyolország]) szintén
félként vett részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM első fellebbezési tanácsának az R
173/2004-1. sz. ügyben 2005. március 1-jén hozott határo-
zatát;

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Citi, S.L.

Az érintett közösségi
védjegy:

A CITI ábrás védjegy a 36.
osztályba tartozó szolgáltatások
(vámügynökségek, értékbecslők,
ingatlanügynökök, ingatlanok
értékbecslése és kezelése) vonatko-
zásában – 1 430 750. sz.
védjegybejelentési kérelem

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

Citicorp és Citibank N.A.

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

Nemzeti és közösségi, szó- és
ábrás védjegyeik a 36. osztályba
tartozó szolgáltatások (pénzügyi és
ingatlanszolgáltatások) vonatkozá-
sában

A felszólalási osztály
határozata:

A közösségi védjegybejelentés
elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A felszólalási osztály határozatát
megsemmisíti, a felszólalásnak
helyt ad az „értékbecslők, ingatla-
nügynökök, ingatlanok értékbecs-
lése és kezelése” vonatkozásában,
illetve a felszólalást elutasítja a
„vámügynökségek” vonatkozá-
sában

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet 73. cikkének,
valamint a meghallgatáshoz való
jog megsértése, a 40/94 rendelet
73. cikkének és 74. cikke (1)
bekezdésének megsértése, valamint
a 40/94 rendelet 8. cikke (5)
bekezdésének megsértése

Julie Samnadda által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2005. május 4-én benyújtott kereset

(T-183/05. sz. ügy)

(2005/C 171/54)

(Az eljárás nyelve: francia)

Julie Samnadda (lakóhelye: Brüsszel, képviselik: Sébastien
Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis és
Étienne Marchal ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005.
május 4-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a felperest az Európai Közösségek tisztviselő-
jévé kinevező határozatot abban a részében, amelyben a
felvételi besorolási fokozatát a személyzeti szabályzat XIII.
mellékletének 12. cikke alkalmazásával állapítja meg;
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