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Felperes: Bayerischer Brauerbund e.V.
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Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A Bundesgerichtshof a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló,
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) értelme-
zése érdekében a következő kérdéseket terjeszti az Európai
Közösségek Bírósága elé előzetes döntéshozatal céljából:

1) Alkalmazandó-e az 510/2006/EK rendelet 14. cikkének
(1) bekezdése, ha az oltalom alatt álló árujelzőt a mezőgaz-
dasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i
2081/92/EGK rendelet (2) 17. cikke szerinti egyszerűsített
eljárásban érvényesen bejegyezték?

2) a) Az 1. kérdésre adott igenlő válasz esetén: mely időpont
irányadó az oltalom alatt álló földrajzi árujelzőt az
510/2006/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján
megillető elsőbbség megítélése szempontjából?

b) Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetén: mely rendel-
kezés alapján kell megítélni a 2081/92/EGK rendelet
17. cikke szerinti egyszerűsített eljárásban érvényesen
bejegyzett földrajzi árujelzőnek egy védjeggyel való össze-
ütközését, és mi alapján kell megítélni az oltalom alatt
álló földrajzi árujelző elsőbbségét?

3) Alkalmazhatók-e a földrajzi megjelölések oltalmára vonat-
kozó nemzeti rendelkezések, ha a „Bayerisches Bier” árujelző
teljesíti ugyan a 2081/92/EGK rendelet és az 510/2006/EK
rendelet szerinti bejegyezés feltételeit, az 1347/2001/EK ren-
delet (3) azonban érvénytelen?

(1) HL L 93., 2006. március 31., 12. o.
(2) HL L 208., 1992. július 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás:

3. fejezet, 13. kötet, 4. o.
(3) HL L 182., 2001. július 5., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás:

3. fejezet, 33. kötet, 97. o.
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