
1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest és a Bizottságot az alapel-
járással kapcsolatos saját költségeik viselésére.

3) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest az ideiglenes intézkedés
iránti eljárással kapcsolatos saját és a Bizottságnak ezzel az eljá-
rással kapcsolatos költségei viselésére.

4) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Francia Köztársaságot saját költ-
ségei viselésére.

(1) HL C 213., 2003.9.6.

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

(2004. november 10.)

a T-316/04 R. sz. Wam SpA kontra Európai Közösségek
Bizottsága ügyben

(Állami támogatások – Vállalkozás egyes harmadik országok-
ban történő letelepedését elősegítő könnyített hitelek – Vissza-
fizetési kötelezettség – Ideiglenes intézkedés – A végrehajtás

felfüggesztése – Sürgősség – Hiány)

(2005/C 31/44)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A T-316/04 R. sz. Wam SpA, székhelye Cavezzo di Modena
(Olaszország), képviseli E. Giliani, ügyvéd, kontra Európai
Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: V. Di Bucci és E.
Righini, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a C 4/2003. sz.
(ex NN 102/2002) állami támogatásra vonatkozó 2004. május
19-i [C(2004) 1812 végleges] bizottsági határozat végrehajtá-
sának felfüggesztése iránti kérelem tárgyában, az Elsőfokú
Bíróság elnöke 2004. november 10-én meghozta végzését,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

A Hensotherm AB által 2004. szeptember 8-án a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-366/04. sz. ügy)

(2005/C 31/45)

(Az eljárás nyelve: svéd)

A Hensotherm AB, Trelleborg (Svédország), képviseli: Stefan
Hallbäck jogász, 2004. szeptember 8-án keresetet nyújtott be
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
(OHIM) ellen.

A Rudolf Hensel GmbH, Börnsen (Németország) félként vett
részt a fellebbezési tanács előtt folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utalja vissza az ügyet az OHIM fellebbezési tanácsa elé a
felperesnek a törlési osztály 2003. szeptember 11-i határo-
zata elleni fellebbezése alapos vizsgálatának céljából, a
lényeges eljárási szabályok megsértése okán;

– másodlagosan, vizsgálja meg a törlési osztály 2003. szep-
tember 11-i, valamint a fellebbezési tanács 2004. július 12-i
határozata ellen benyújtott fellebbezést és utasítsa el a Rudolf
Hensel GmbH 357 863 sz. közösségi védjegy törlése iránti
kérelmét;

– kötelezze alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kére-
lemmel érintett közös-
ségi védjegy:

„HENSOTHERM” ábrás védjegy a
2. és 17. osztályba tartozó áruk
vonatkozásában (festékek, szigete-
lőanyagok és tömítőanyagok) –
védjegybejelentési szám: 357 863

A közösségi védjegy
jogosultja:

A felperes

A közösségi védjegy
törlését kérelmező:

Rudolf Hensel GmbH
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