
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2004. szeptember 9-én

a T-14/04. sz. az Alto de Casablanca, SA kontra Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ügyben (1)

(Közösségi védjegy – Ügyvédi képviselet – Nyilvánvaló elfoga-
dhatatlanság)

(2005/C 19/52)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-14/04. sz., az Alto de Casablanca, SA, székhely: Casablanca
(Chile), képviseli A. Pluckrose, kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
(meghatalmazott: O. Montalto) ügyben, az OHIM fellebbezési
tanácsa előtti eljárásban szereplő másik fél a Bodegas Julián
Chivite, SL, székhely: Cintruénigo (Spanyolország), az OHIM
második fellebbezési tanácsa által 2003. november 4-én hozott,
a VERAMONTE szóvédjegy közösségi védjegyként történő
bejegyzési kérelmével kapcsolatos határozatának (R 18/2003-2.
sz. ügy) megsemmisítése iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság (ötödik tanács), tagjai: P. Lindh elnök, R. García-Valde-
casas és J. D. Cooke bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2004. szep-
tember 9-én meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint nyilvánvalóan elfoga-
dhatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik költségeiket.

(1) HL C 71, 2004.3.20.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2004. július 7-én

a T-37/04 R. sz. Região Autónoma dos Açores kontra
Európai Unió Tanácsa ügyben

(Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Halászat – 1954/2003/
EK tanácsi rendelet – Végrehajtás részleges felfüggesztése és
más ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Elfogadhatóság –

Sürgősség – Beavatkozás)

(2005/C 19/53)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-37/04 R. sz. Região Autónoma dos Açores, képviseli M.
Renouf, S. Crosby és C. Briant solicitorok, H. Mercer barrister,

kontra Európai Unió Tanácsa (meghatalmazott: J. Monteiro és
F. Florindo Gijón), támogatja az Európai Közösségek Bizottsága
(meghatalmazott: T. van Rijn és B. Doherty, kézbesítési cím:
Luxembourg) és a Spanyol Királyság (meghatalmazott: N. Díaz
Abad és E. Braquehais Conesa, kézbesítési cím: Luxembourg)
ügyben, az egyes közösségi halászati területekre és erőforrá-
sokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról, a
2847/93/EK rendelet módosításáról, valamint a 685/95/EK és a
2027/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003.
november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 289., 1. o.)
végrehajtásának részleges – az Azori-szigetek vizeire vonat-
kozó, és különösen a rendelet 3. cikkét, 5. cikkének (1) bekez-
dését, 11. cikkét, 13. cikkének b) pontját, 15. cikkét és mellék-
letét érintő – felfüggesztése és/vagy bármely más megfelelőnek
ítélt ideiglenes intézkedés iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság elnöke 2004. július 7-én meghozta végzését, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a Porto de Abrigo – Organização de
Produtores da Pesca CRL és a GÊ-Questa – Associação de Defesa
do Ambiente részére megengedi a felperest támogató beavatkozást.

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a WWF – World Wide for Nature és
a Seas at Risk beavatkozási kérelmét elutasítja.

3) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.

4) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem rendel-
kezik.

A Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH által 2004.
augusztus 24-én a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen

benyújtott kereset

(T-350/04. sz. ügy)

(2005/C 19/54)

(A keresetlevél nyelve: német)

A Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg (Németország),
képviseli Michaela Huth-Dierig, ügyvéd, 2004. augusztus 24-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) ellen.

Az Anheuser-Busch, Inc., (St. Louis, Egyesült Államok) félként
vett részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:
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– semmisítse meg az OHIM második fellebbezési tanácsának
2004. június 22-i határozatát (R 453/2002-2. sz. ügy);

– kötelezze az OHIM-ot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Anheuser-Busch, Inc.

A bejelentett közösségi
védjegy:

„BUD” szóvédjegy a 32. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában (sör,
világos és barna sör, alkoholtar-
talmú malátaitalok) – védjegybeje-
lentési szám: 24 711

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „Bit”, „BIT”, „Bitte ein Bit” és
„Bitburger” német szó- és ábrás
védjegyek a 16., 18., 20., 21., 24.,
25., 28., 32., 34. és 42. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások
vonatkozásában (pl. sör és alko-
holmentes italok)

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A felperes fellebbezésének elutasí-
tása

Jogalapok: A védjegyek között jelentős hang-
zásbeli hasonlóság áll fenn.

A 40/94/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdés b) pontjának téves alkal-
mazása.

A BIT elnevezésű korábbi védje-
gyek a rendelet 8. cikk (5) bekez-
dése szerinti kiterjesztett védelmet
élvezik.

A Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH által 2004.
augusztus 24-én a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen

benyújtott kereset

(T-351/04. sz. ügy)

(2005/C 19/55)

(A keresetlevél nyelve: német)

A Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, Bitburg (Németország),
képviseli Michaela Huth-Dierig, ügyvéd, 2004. augusztus 24-én
keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá-
gához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) ellen.

Az Anheuser-Busch, Inc., (St. Louis, Egyesült Államok) félként
vett részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az OHIM második fellebbezési tanácsának
2004. június 22-i határozatát (R 447/2002-2. sz. ügy);

– kötelezze az OHIM-ot az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Anheuser-Busch, Inc.

A bejelentett közösségi
védjegy:

„American Bud” ábrás védjegy a
16., 25. és 32. osztályba tartozó
áruk vonatkozásában (pl. papír,
ruházati cikkek, sör, világos és
barna sör, alkoholtartalmú és alko-
holmentes malátaitalok) – védjegy-
bejelentési szám: 398 966

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

A felperes

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A „Bit”, „BIT” és „Bitte ein Bit”
német szó- és ábrás védjegyek a
16., 18., 20., 21., 24., 25., 28.,
32., 34. és 42. osztályba tartozó
áruk és szolgáltatások vonatkozá-
sában (pl. sör és alkoholmentes
italok)

A felszólalási osztály
határozata:

A felszólalás elutasítása
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