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

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
negyedik fellebbezési tanácsának az R 470/2009-4. sz. 
ügyben 2010. február 23-án hozott határozatát; 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az érintett közösségi védjegy: Egy zöld és fehér színű keresztet 
ábrázoló ábrás védjegy a 3., 5., 8., 9., 10., 11., 11., 16., 21., 
25., 29., 30., 32., 35-42. és 44. osztályba tartozó áruk és 
szolgáltatások vonatkozásában — 5 930 979. sz. védjegybe
jelentés. 

Az elbíráló határozata: az elbíráló a védjegybejelentést elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 7. cikk (1) bekezdés b) 
pontjának megsértése, mivel számos szempontból téves a felleb
bezési tanácsnak a megkülönböztető képességre vonatkozó érté
kelése. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.). 

2010. április 27-én benyújtott kereset — BVR kontra 
OHIM — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft 

m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) 

(T-197/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/82) 

A keresetlevél nyelve: német 

Felek 

Felperes: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffe
isenbanken eV (BVR) (Berlin, Németország) (képviselő: I. Rinke 
ügyvéd) 

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

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Austria Leasing 
GmbH (Frankfurt, Németország) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) első 
fellebbezési tanácsának 2010. február 3-án hozott hatá
rozatát (R 248/2009-1. sz. ügy); 

— a Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: az Austria Leasing GmbH. 

Az érintett közösségi védjegy: az „Austria Leasing Gesellschaft 
m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich” szóe
lemet tartalmazó ábrás védjegy a 35., 36. és 37. osztályba 
tartozó szolgáltatások tekintetében. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: különösen egy Német
országban lajstromozott, a „Raiffeisenbank” szóelemet tartal
mazó ábrás védjegy a 36., 39. és 42. osztályba tartozó szolgál
tatások tekintetében. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást 
elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a 207/2009/EK rendelet ( 1 ) 8. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának a megsértése, mivel az ütköző védjegyek között 
fennáll az összetévesztés veszélye. 

( 1 ) A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK 
tanácsi rendelet (HL L 2009., L 78. 1. o.) 

2010. április 30-án benyújtott kereset — Maximuscle 
Limited kontra OHIM — Foreign Supplement Trade Mark 

Ltd (GAKIC) 

(T-198/10. sz. ügy) 

(2010/C 179/83) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Egyesült Királyság) 
(képviselők: N. Phillips solicitor és G. Fernando barrister)
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