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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Anheuser-Busch,
Incorporated

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának 2006. június 14-i határo-
zatát;

– utasítsa el a 32. és 33. osztályba tartozó áruk vonatkozá-
sában 1 603 539 számon tett „BUD” szóvédjegy bejelentését;

– továbbítsa az Elsőfokú Bíróság határozatát az OHIM-nak;

– kötelezze az Anheuser-Busch társaságot valamennyi költség
és kiadás megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Anheuser-Busch Incorporated.

Az érintett közösségi védjegy: A „BUD” szóvédjegy a 32. és 33.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában – 1 603 539. sz. beje-
lentés.

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

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A
„BUD” oltalom alatt álló eredetmegjelölés a sörök vonatkozá-
sában.

A felszólalási osztály határozata: A felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 rendelet (1) 62. cikke (1) bekezdésének, vala-
mint a 2868/95 végrehajtási rendelet (2) 20. cikkének megsér-
tése, mivel a fellebbezési tanács nem rendelkezik hatáskörrel
arra vonatkozóan, hogy a felperes által felszólalásában hivatko-
zott eredetmegjelölés érvényességéről határozzon. A felperes
előadja azt is, hogy a „BUD” megjelölés Franciaországban és
Ausztriában is oltalom alatt álló eredetmegjelölés. A felperes
továbbá arra hivatkozik, hogy tévesen alkalmazták a 40/94 ren-
delet 8. cikkének (4) bekezdését, mivel szerinte a „BUD” eredet-
megjelölés kereskedelmi forgalomban használt megjelölés.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű
különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)

(2) A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95 bizottsági rendelet (HL L
303., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 189. o.)

2006. augusztus 29-én benyújtott kereset – REWE-Zentral
kontra OHIM (Port Louis)

(T-230/06. sz. ügy)

(2006/C 261/40)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: REWE-Zentral AG (Köln, Németország) (képviselők: M.
Kinkeldey és A. Lehmann ügyvédek)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
első fellebbezési tanácsának 2006. június 21-i R 25/2006-1.
sz. határozatát a 003 664 133. sz. PORT LOUIS közösségi
védjegybejelentés vonatkozásában;

– az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: A „Port Louis” szóvédjegy a 18., 24.
és 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.

Az elbíráló határozata: A védjegybejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének b)
és c) pontjának megsértése, mivel a bejelentett védjegy lajstro-
mozható. Ezenkívül megsértették a meghallgatáshoz való jog
alapelvét.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK
módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o., magyar nyelvű
különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.)

2006. augusztus 30-án benyújtott kereset – Holland
Királyság kontra Bizottság

(T-231/06. sz. ügy)

(2006/C 261/41)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: a Holland Királyság (képviselők: H.G. Sevenster és
D.J.M. de Grave meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

2006.10.28. C 261/21Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


