
2008. szeptember 29-én benyújtott kereset – FIFA kontra
OHIM – Ferrero (WORLD CUP 2006 GERMANY)

(T-448/08. sz. ügy)

(2008/C 313/92)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
(Zürich, Svájc) (képviselők: D. Alexander QC, A. Barav, Barrister,
R. Buchel és C. Rassmann, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Ferrero OHG mbH
(Stadtallendorf, Németország)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság egészében, vagy részlegesen helyezze
hatályon kívül a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek
és formatervezési minták) első fellebbezési tanácsának az
R 1470/2005-1. sz. ügyben 2008. június 30-án hozott hatá-
rozatát; és

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: A „WORLD
CUP 2006 GERMANY” szóvédjegy az 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11.,
12., 14., 16., 18., 20., 25., 28., 29., 30., 32., 35., 36., 37., 38.,
41. és 42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozá-
sában – 2 047 843. sz. közösségi védjegy.

A közösségi védjegy jogosultja: A felperes.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: A másik fél a fellebbezési
tanács előtti eljárásban.

A törlési osztály határozata: A törlési osztály a törlés iránti
kérelmet elutasította.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a törlési
osztály határozatát hatályon kívül helyezte.

Jogalapok: i) a 40/94 tanácsi rendelet 73. cikkének és 74. cikke
(1) bekezdésének megsértése, amennyiben a fellebbezési tanács
nagymértékben a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdésé-
nek c) pontjára alapította határozatát, amely rendelkezésre nem
hivatkozott sem a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő
másik fél, sem a törlési osztály; ii) másodlagosan a 40/94 tanácsi
rendelet 7. cikke (1) bekezdése c) pontjának megsértése, ameny-
nyiben a fellebbezési tanács nem egészében értékelte a törlés
iránti kérelemmel érintett közösségi védjegyet, amint az az

átlagos fogyasztó számára megjelenik, és nem a kérelmezett
áruk és/vagy szolgáltatások leíró jellegének értékelésére vonat-
kozó jogszabályokat alkalmazta; iii) a 40/94 tanácsi rendelet
7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése, amennyiben a
fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a törlés iránti
kérelemmel érintett közösségi védjegy nem rendelkezik a szük-
séges megkülönböztető képességgel.

2008. október 2-án benyújtott kereset – Stim kontra
Bizottság

(T-451/08. sz. ügy)

(2008/C 313/93)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå (Stim) u.p.a. (Stockholm, Svédország) (képviselők:
C. Thomas, Solicitor, és N. Pourbaix, lawyer)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EK 81. cikk és az
EGT-Megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatos,
2008. július 16-i bizottsági határozat (COMP/C2/38.698. –

CISAC ügy) 3. cikkét, 4. cikkének (3) bekezdését abban a
részében, amely a 3. cikkre vonatkozik;

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a felperes költsé-
geinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kereseti kérelmével a felperes az EK 81. cikk és az EGT-Megálla-
podás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatos, 2008. július 16-i,
C(2008) 3435 végleges bizottsági határozat (COMP/C2/38.698.
– CISAC ügy) részleges, különösen annak 3. cikkének megsem-
misítését kéri, amely azt állapította meg, hogy az EGT CISAC (1)
tagok összehangolt magatartást tanúsítanak azáltal, hogy úgy
hangolják össze az egymásnak adott kölcsönös képviseleti
meghatalmazásaik területi hatályának kijelölését, hogy az az
engedélyeket az egyes közös jogkezelő társaságok nemzeti terü-
letére korlátozza.

Kereseti kérelmének alátámasztásaként a felperes a következőkre
hivatkozik:

2008.12.6.C 313/52 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


