
1) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) A költségekről később rendelkezik.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

(2004. július 19.)

a T-439/03 R. II. sz. Ulrike Eppe kontra Európai Parlament
ügyben

(Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Versenyvizsga – Új
kérelem – Elfogadhatóság – Sürgősség hiánya)

(2004/C 300/81)

(Az eljárás nyelve: német)

A T-439/03 R. II. sz. Ulrike Eppe, lakóhelye: Hannover (Német-
ország), képviseli D. Rogalla ügyvéd, kontra Európai Parlament
(meghatalmazott: J. de Wachter és N. Lorenz) ügyben, elsődle-
gesen az EUR/A/167/02 versenyvizsga-eljárás megsemmisítése
és ezen versenyvizsga-eljárásnak a felperes részvételével történő
újbóli lefolytatása iránti kérelem tárgyában, másodlagosan pedig
arra irányuló kérelem tárgyában, hogy az Európai Parlamentnek
tiltsák meg, hogy e versenyvizsga eredményei alapján
megkezdje a felvételeket, az Elsőfokú Bíróság elnöke 2004.
július 19-én meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) A költségekről később rendelkezik.

A Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG
által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) ellen 2004. július 9-én

benyújtott kereset

(T-277/04. sz. ügy)

(2004/C 300/82)

((Az eljárásnak az eljárási szabályzat 131. cikk (2) bekezdése alapján
meghatározandó nyelve, amelyen a keresetlevelet megfogalmazták:

német))

A Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, szék-
hely: Bréma (Németország), képviseli: U. Sander ügyvéd, 2004.
július 9-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen.

A Johnson's Veterinary Products Limited, Sutton Coldfield
(Egyesült Királyság) 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 2004.
április 27-i határozatát (R 560/2003-1. sz. ügy);

– kötelezze az OHIM-ot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Közösségi védjegybeje-
lentő:

Johnson's Veterinary Products
Limited

Bejelentett közösségi
védjegy:

„VITACOAT” szóvédjegy a 3., 5.
és 21. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában (állatok számára
készült samponok, kondicionálók,
szőrzet- és bőrápoló készítmények,
dezodorok, atka, tetű, bolha és
más élősködő állat irtására szol-
gáló szerek; továbbá állatok
számára készült kefék és fésűk)

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „VITAKRAFT” német szóvéd-
jegy

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A felperes fellebbezésének elutasí-
tása

Jogalapok: – a 40/94/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdés b) pontjának megsér-
tése;

– a felszólalási eljárásban hivatko-
zott védjegy benne rejlő, vala-
mint a használat révén megszer-
zett megkülönböztető képessé-
gének téves megítélése;

– a szóbanforgó megjelölésekben
szereplő „VITA” kezdőeleme
azonosságának tulajdonított
hatás téves megítélése;

– a szóbanforgó megjelölések
hangzásbeli és fogalmi hasonló-
ságának téves megítélése;

– vonatkozó áruk nagyfokú
hasonlósága figyelembe véte-
lének hiánya.
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