
Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
első fellebbezési tanácsának 2009. március 19-én, az R 
513/2008-1. sz. ügyben hozott határozatát; és 

— az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a fellebbezési 
tanács előtti eljárásban részéről és a felperes részéről felme
rült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljá
rásban részt vevő másik fél. 

Az érintett közösségi védjegy: a „BASMALI LONG GRAIN RICE 
RIZ LONG DE LUXE” ábrás védjegy a 30. osztályba tartozó 
áruk tekintetében. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
a felperes. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a rizs tekintetében használt 
„BASMATI” nem lajstromozott szóvédjegy és a „BASMATI” 
szóból álló, a kereskedelemben áruk egy csoportját, nevezetesen 
a rizst jelölő megjelölés. 

A felszólalási osztály határozata: a felszólalási osztály a felszólalást 
elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: A 207/2009 rendelet 8. cikke (4) bekezdésének 
megsértése, mivel a fellebbezési tanács tévesen alapozta hatá
rozatát kizárólag a rendelkezés azon értelmezésére, amely nem 
veszi tekintetbe a nemzeti jogszabályokat és az érintett tagál
lamban hozott bírósági határozatokat; másodszor a fellebbezési 
tanács nem alkalmazta valamely tagállam, nevezetesen az Egye
sült Királyság jogát a kiterjesztett jogbitorlási keresetként 
(„extended form of passing off”) ismert kereset-forma vonatkozá
sában; harmadszor a fellebbezési tanács tévedett, amikor 
megkövetelte, hogy a felperes a „BASMATI” rizs megjelölésen 
fennálló jogok jogosultja legyen; végezetül a fellebbezési tanács 
tévedett, amikor azt állapította meg, hogy a „BASMATI” szó 
szokásossá vált. 

2009. július 30-án benyújtott kereset — Unicid kontra 
Bizottság 

(T-305/09. sz. ügy) 

(2009/C 244/19) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Union nationale interprofessionnelle cidricole (Unicid) 
(Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Ledoux és B. Néouze 
ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság teljes egészében semmisítse meg a 
megtámadott határozatot; 

— az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise
lésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Jelen keresettel a felperes a 2008. december 10-i C(2008) 7846 
végleges bizottsági határozat ( 1 ) megsemmisítését kéri, amelyben 
a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a francia mezőgazdasági szak
maközi szervezetek által kifejthető tevékenységek keretrend
szere, amely tevékenységek a technikai segítségnyújtáshoz, a 
minőségi mezőgazdasági termékek előállításához és forgalmazá
sához, a kutatáshoz és fejlesztéshez, valamint a reklámozáshoz 
az elsődleges termelők és a mezőgazdasági termékek feldolgo
zása és forgalmazása terén tevékenykedő vállalkozások javára 
nyújtott támogatásokat foglalják magukban, és amely keretrend
szert az e szakmaközi szervezetek tagjaitól beszedett, tárcaközi 
rendelettel kötelezővé tett önkéntes járulékokból finanszíroznak, 
a közös piaccal összeegyeztethető állami támogatásnak minősül. 

A felperes által felhozott jogalapok és fontosabb érvek lénye
gében azonosak a T-293/09. sz., CNIEL kontra Bizottság 
ügyben, illetve a T-302/09. sz., CNIPT kontra Bizottság ügyben 
felhozottakkal, vagy azokhoz hasonlóak. 

( 1 ) HL 2009. C 116., 14. o. 

2009. július 30-án benyújtott kereset — Val′hor kontra 
Bizottság 

(T-306/09. sz. ügy) 

(2009/C 244/20) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Val′hor (Párizs, Franciaország) (képviselők: V. Ledoux és 
B. Néouze ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság teljes egészében semmisítse meg a 
megtámadott határozatot; 

— az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise
lésére.

HU C 244/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.10.


