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(Vélemények) 

EGYÉB JOGI AKTUSOK 

BIZOTTSÁG 

Bejegyzés törlése iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi 
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 12. cikkének (2) 

bekezdése alapján 

(2009/C 300/08) 

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a bejegyzés iránti kérelem 
elleni kifogás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül 
kell beérkeznie a Bizottsághoz. 

BEJEGYZÉS TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE 

Bejegyzés törlése iránti kérelem a 12. cikk (2) bekezdése és a 17. cikk (2) bekezdése alapján 

„RIESER WEIZENBIER” 

EK-szám: DE-PGI-0117-1329-03.07.2007 

OFJ ( X ) OEM ( ) 

1. A törlés iránti kérelem tárgyát képező, bejegyzett elnevezés: 

Rieser Weizenbier 

2. Tagállam vagy harmadik ország: 

Németország 

3. A termék jellege: 

2.1. Termékosztály – Sör 

4. A kérelmező személy vagy szerv: 

Név: Ankerbrauerei GmbH & Co. KG 
Cím: Ankergasse 4 

86720 Nördlingen 
DEUTSCHLAND 

A kérelem benyújtásához fűződő jogos érdek: 

Az Ankerbräu Nördlingen GmbH & Co. KG 1997–ben összeolvadt a kérelmet eredetileg benyújtó Rieser 
Weizenbier GmbH–val, így annak jogutódja lett. 

5. A törlés indokai: 

A kérelmező kijelentette, hogy értékesítési okokból a továbbiakban nem érdekelt a „Rieser Weizenbier” 
eredetmegjelölés védelmében. A termék helyi értékesítésében – a név helyi ismertsége miatt – nincs 
jelentősége az jelzés használatának, a régión kívüli értékesítést tekintve pedig túlságosan kevéssé ismert 
a „Ries” név. 

Nem léteznek olyan nyilvánvaló jogos érdekek, melyek a védett földrajzi jelzés törlése ellen szólnának.
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A kérelmező, vagyis a Rieser Weizenbier GmbH számára eddig nem járt nyilvánvaló többlethaszonnal a 
„Rieser Weizenbier” eredetmegjelölés használata. 

A Svábföldi Iparkamara (Handwerkskammer für Schwaben) és a Bajorországi Középvállalkozói Magán
sörfőzdék Szövetsége (Verband mittelständischer Privatbrauereien in Bayern e.V.) által végzett közvéle
mény-kutatások sem igazolták, hogy a Nördlinger Ries járásbeli sörfőzdék közül mások érdekeltek 
lennének a szóban forgó földrajzi jelzés használatában. Ezért az említett intézmények sem emeltek 
kifogást a „Rieser Weizenbier” eredetmegjelölés oltalmának megszüntetése ellen. Ugyanez érvényes a 
Bajor Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztériumra (Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft 
und Forsten), a Svábföldi Kereskedelmi és Iparkamarára (IHK Schwaben) és a Bajor Sörfőzők Szövetségére 
(Bayerischer Brauerbund e.V.) is, amelyek véleményét szintén kikérte az áruvédjegyekkel foglalkozó 
osztály. 

A helyzet ilyen megítélése mellett szól továbbá, hogy a „Rieser” megnevezés eredetét képező Nördlinger 
Ries viszonylag kis terület, és a szóban forgó eredetmegjelölés a régión kívül nyilvánvalóan nem rendel
kezik általános ismertséggel.
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