
V

(Ogłoszenia)

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu
20 marca 2008 r. — Bayerischer Brauerbund e.V. prze-

ciwko Bavaria N.V.

(Sprawa C-120/08)

(2008/C 197/02)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Bayerischer Brauerbund e.V.

Strona pozwana: Bavaria N.V.

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006
z dnia 20 marca 2006 r. sprawie ochrony oznaczeń geogra-
ficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków
spożywczych (1) znajduje zastosowanie, jeżeli chronione
oznaczenie zostało zarejestrowane zgodnie z uproszczoną
procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych (2)?

2) (a) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi
twierdzącej, jaką datę należy przyjąć za punkt odnie-
sienia przy ocenie pierwszeństwa chronionego ozna-
czenia geograficznego w rozumieniu art. 14 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 510/06?

(b) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi
przeczącej, jaki przepis reguluje kolizję między oznacze-
niem geograficznym skutecznie zarejestrowanym
zgodnie z uproszczoną procedurą określoną w art. 17
rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 a znakiem towa-
rowym i na jakiej podstawie można określić pierwszeń-
stwo chronionego oznaczenia geograficznego?

3) Czy można oprzeć się na przepisach prawa krajowego doty-
czących ochrony oznaczeń geograficznych, jeżeli oznaczenie
„Bayerisches Bier” spełnia przesłanki rejestracji ustanowione
w rozporządzeniu (EWG) nr 2081/92 i w rozporządzeniu
(WE) nr 510/06, jednak rozporządzenie Rady (WE)
nr 1347/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniające
Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96
w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pocho-
dzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (3) nie wywiera skutków?

(1) Dz.U. L 93, str. 12.
(2) Dz.U. L 208, str. 1.
(3) Dz.U. L 182, str. 3.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven
(Niderlandy) w dniu 23 kwietnia 2008 r. — H.J.
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