
– 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

2005.1.22. C 19/25Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A fellebbezési tanács
határozata:

A felperes fellebbezésének elutasí-
tása

Jogalapok: – A védjegyek között jelentős
hangzásbeli hasonlóság áll fenn.

– A 40/94/EK rendelet 8. cikk (1)
bekezdés b) pontjának téves
alkalmazása.

– A BIT elnevezésű korábbi védje-
gyek a rendelet 8. cikk (5)
bekezdése 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-352/04. sz. ügy)

(2005/C 19/56)

(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 451/2002-2. 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:

„Anheuser Busch Bud” ábrás
védjegy a 16., 25. és 32. osztályba
tartozó áruk vonatkozásában (pl.
papír, ruházati cikkek, sör, világos
és barna sör, alkoholtartalmú és
alkoholmentes malátaitalok) –
védjegybejelentési szám: 398 867

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

A fellebbezési tanács
határozata:

A felperes fellebbezésének elutasí-
tása

Jogalapok: – A védjegyek között jelentős
hangzásbeli 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 Henkel KGaA által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ellen 2004.

október 8-án benyújtott kereset

(T-398/04. sz. ügy)

(2005/C 19/57)

(Az eljárás nyelve: német)

A Henkel KGaA, székhely: Düsseldorf (Németország), képviseli:
C. Osterrieth ügyvéd, 2004. október 8-án keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) ellen.
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