
A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– változtassa meg az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának
az R 0458/2002-4. sz. ügyben hozott 2004. június 30-i
határozatát annak a megjelölések és az áruk hasonlósága
tekintetében levont végkövetkeztetései részében, amelyben az
úgy rendelkezett, hogy a felszólalást el kell utasítani, és a
bejelentést az összes igényelt árura vonatkozóan el kell
fogadni, illetve

– ennek hiányában, vonja vissza a határozatot és utasítsa új
eljárásra a felszólalási osztályt annak érdekében, hogy új,
helyes összehasonlítást végezzen a megjelölések többi része
tekintetében, figyelembe véve a BOOTS & SHOES B.K.R.
MADE IN SPAIN és a BK RODS közötti vizuális és hangzás-
beli különbségeket, és azoknak a piacon való összeférhető-
ségét, anélkül, hogy a fogyasztóknál fennállna az összeté-
veszthetőség a védjegyekkel megjelölt áruk származását és
minőségét illetően.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A közösségi védjegy
bejelentője:

CALZADOS BUNKER, S.A. (a
bejelentéshez fűződő jogosultságot
később átruházták a felperesre).

A bejelentett A „B.K.R.” kezdőbetűkből álló
ábrás védjegy, egy rombuszba
foglalva, a „Boots-Shoes-Made in
Spain” felirattal – A 18. és 25.
osztályba tartozó árukra, valamint
a 39. osztályba tartozó szolgáltatá-
sokra vonatkozó 649.756 sz. beje-
lentés

közösségi védjegy: MARINE STOCK LIMITED

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

Több nemzeti védjegy, köztük a
25. osztályba (ruhák és cipők)
tartozó árukra vonatkozó osztrák
(149.254 lajstromszámú) „BK
RODS” szóvédjegy. A felszólalás a
jogvita tárgyát képező közösségi
védjegybejelentésben foglalt
minden áru és szolgáltatás ellen
irányult.

Az ellentartott védjegy
vagy megjelölés:

A felszólalási kérelemnek helyt ad
a 25. osztályban található áruk
tekintetében, és elutasítja a 18.
osztályba tartozó áruk, valamint a
39. osztályba tartozó szolgálta-
tások tekintetében

A felszólalási osztály
határozata:

A fellebbezés elutasítása.

Angel Angelidis által az Európai Parlament ellen 2004.
október 15-én benyújtott kereset

(T-424/04. sz. ügy)

(2004/C 314/59)

(Az eljárás nyelve: francia)

Angel Angelidis, lakóhelye: Luxembourg, képviseli: Eric
Boigelot, ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg, 2004. október
15-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú
Bíróságához az Európai Parlament ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Parlament 2004. július 16-i, a felperes
panaszát elutasító határozatát;

– semmisítse meg a felperesre vonatkozó 2002. évi értékelést;

– az okozott erkölcsi kárért kötelezze az alperest pártatlanul és
helyesen megállapított 20 000 euró kártérítés megfizetésére
az értékelések elkészítésének különböző szinten elkövetett
alapvető hiányosságai és a nevezett értékelések jelentős
késéssel történt elkészítése miatt;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A hivatkozott jogalapok megegyeznek az ugyanezen felperes
által benyújtott T-416/03. ügyben (1) felhozottakkal.

(1) HL C 59., 2004.3.6., 25. o.
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