
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2005. szeptember 19-i
végzése – Air Bourbon kontra Bizottság

(T-321/04. sz. ügy (1))

(„Állami támogatások – Kifogást nem emelő határozat –
Megsemmisítési kereset – Keresetindítási határidő –

Szűkszavú közlemény közzététele – Elfogadhatatlanság”)

(2005/C 330/56)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Air Bourbon SAS (Sainte-Marie, Réunion, Franciaor-
szág), (képviselő: S. Vaisse avocat)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Giolito
és J. Buendía Sierra meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2003. december 16-i [C(2003) 4708. fin sz.] határ-
ozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben nem emelt
kifogást a francia hatóságok által az Air Australnak nyújtott
427/2003. sz. támogatás ellen.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Air Austral által benyújtott beavatkozás iránti kérelemről nem
szükséges határozni.

3) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a költségek viselésére.

(1) HL C 262., 2004.10.23.

2005. szeptember 2-án benyújtott kereset – Anheuser-
Busch kontra OHIM

(T-366/05. sz. ügy)

(2005/C 330/57)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Anheuser-Busch, Inc. (St. Louis, Amerikai Egyesült
Államok) (képviselik: V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann,
G. Burkhart ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Budějovický Budvar,
národní podnik (České Budějovice, Cseh Köztársaság)

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Belső Piaci Harmoni-
zációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
2005. július 11-i R 514/2004-2. sz. határozatát abban a
részében, amelyben az a 33. osztályba tartozó áruk vonatko-
zásában elutasítja a bejelentést, és

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest az eljárási költségek
viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „BUDWEISER” szóvédjegy a 32. és
33. osztályba tartozó áruk vonatkozásában – lajstromszám:
1 603 489.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés
jogosultja: Budějovický Budvar, národní podnik.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a „BUD-
WEISER” és „BUDWEISER BUDVAR” nemzetközi ábrás védje-
gyek és szóvédjegy a 31. és 32. osztályba tartozó áruk vonatko-
zásában.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak helyt adás vala-
mennyi vitatott áru vonatkozásában.

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: A 40/94 tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdése b)
pontjának megsértése, minthogy nem áll fenn az ütköző védje-
gyek összetéveszthetősége. Az áruk közötti különbség elegendő
ahhoz, hogy a fogyasztó ne tévessze őket össze.

2005. október 19-én benyújtott kereset – I.R.I.P.A.
Abruzzo kontra Bizottság

(T-384/05. sz. ügy)

(2005/C 330/58)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Istituto Regionale per gli Interventi Promozionali in
Agricoltura – I.R.I.P.A. Abruzzo (Pescara, Olaszország)
(képviselők: Gianluca Belotti, Nicola Pisani és Emenuele
Dell'Elce)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

2005.12.24. C 330/23Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


