
A felperesek Æll�tjÆk tovÆbbÆ, mindkØt megtÆmadott rendelet
ØrvØnytelen a 2026/97 (4) Øs a 384/96 rendeletek valamint a
Dçmpingellenes megÆllapodÆs Øs a Szubvenci�kr�l Øs ki-
egyenl�tı intØzkedØsekrıl sz�l� megÆllapodÆs szerinti alapvetı
eljÆrÆsi kçvetelmØnyek megsØrtØse miatt, mivel dçmpingellenes
Øs kiegyenl�tı intØzkedØseket alkalmazott a 25 tagÆllamb�l Æll�
KçzçssØg figyelembevØtelØvel, noha a vizsgÆlatot 15 tagÆllam
figyelembevØtelØvel kezdemØnyeztØk Øs folytattÆk le.

A felperesek azt is Æll�tjÆk, hogy a 1628/2004 rendelet az indiai
DEPB (Duty Entitlement Pass Book � vÆmvisszatØr�tØsre jogos�t�
igazolvÆny) kivitel utÆni rendszert tekintetbe vØve nem
megfelelı nagysÆgœ kiegyenl�tı vÆmokat szab ki, ezÆltal
megsØrti a 2026/97 rendeletet, a Szubvenci�kr�l Øs kiegyenl�tı
intØzkedØsekrıl sz�l� megÆllapodÆst Øs az arÆnyossÆg elvØt, Øs
ezzel nyilvÆnval� mØrlegelØsi hibÆt vØt Øs alapvetı eljÆrÆsi kçve-
telmØnyeket sØrt meg.

A felperesek a 2026/97 Øs a 384/96 rendeletek, a Dçmping-
ellenes megÆllapodÆs Øs a Szubvenci�kr�l Øs kiegyenl�tı intØz-
kedØsekrıl sz�l� megÆllapodÆs megsØrtØsØre, valamint nyilvÆn-
val� mØrlegelØsi hibÆra is hivatkoznak, azt Æll�tjÆk, hogy a
megtÆmadott intØzkedØsek az anyagi kÆr megÆllap�tÆsÆt olyan
adatok alapjÆn kØsz�tik, amelyek maga a BizottsÆg hatÆrozata
Æltal megÆllap�tott Øs szankcionÆlt, a kçzçssØgi ipar tagjai
kçzçtti, versenyellenes piacfelosztÆsi Øs Ærrçgz�tı megÆllapo-
dÆsok miatt megb�zhatatlanok.

VØg�l, a felperesek Æll�tjÆk, hogy a megtÆmadott intØzkedØsek
sØrtik a 384/96 rendelet 3. cikkØnek (2) bekezdØsØt illetve a
2026/97 rendelet 8. cikkØnek (7) bekezdØsØt azÆltal, hogy
elmulasztjÆk mÆs tØnyezık hatÆsait figyelmen k�v�l hagyni a
vØgsı kÆrelemzØs meghatÆrozÆsÆnÆl Øs ezÆltal mÆs tØnyezık
Æltal okozott kÆrokat tulajdon�tanak az indiai importnak.
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Elisabetta Dami Æltal 2004. november 19-Øn a Belsı Piaci
HarmonizÆci�s Hivatal (vØdjegyek Øs formatervezØsi

mintÆk) (OHIM) ellen benyœjtott kereset

(T-466/04. sz. �gy)

(2005/C 69/35)

(A keresetlevØl nyelve: francia)

Elisabetta Dami, lak�helye: MilÆn� (OlaszorszÆg), kØpviselik:
Paolo Guido Beduschi Øs Silvia Giudici, �gyvØdek 2004.
november 19-Øn keresetet nyœjtott be az Eur�pai KçzçssØgek
Elsıfokœ B�r�sÆgÆhoz a Belsı Piaci HarmonizÆci�s Hivatal
(vØdjegyek Øs formatervezØsi mintÆk) (OHIM) ellen.

A The Stilton Cheese Makers Association szintØn fØlkØnt vett
rØszt a mÆsodik fellebbezØsi tanÆcs elıtt foly� eljÆrÆsban.

A felperes keresetØben azt kØri, hogy az Elsıfokœ B�r�sÆg:

� Ællap�tsa meg, hogy a 2004. jœnius 4-i, az OHIM-nak c�mzett
Øs kçzçsen alÆ�rt levØl nem irÆnyult a fellebbezØsi tanÆcs
elıtti eljÆrÆs befejezØsØnek kØrelmezØsØre, hanem egyszerßen
csak egy hatÆridı-hosszabb�tÆsi kØrelmet tartalmaz;

� semmis�tse meg az OHIM mÆsodik fellebbezØsi tanÆcsÆnak
2004. szeptember 20-i R 973/2002-2. sz. hatÆrozatÆt, Øs
utalja vissza az �gyet a fellebbezØsi tanÆcs elØ,

� kçtelezze OHIM-ot a kçltsØgek viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek

A kçzçssØgi vØdjegy
bejelentıje:

A felperes

A bejelentØssel Ørintett
kçzçssØgi vØdjegy:

A GERONIMO STILTON sz�vØd-
jegy a 16. osztÆlyba tartoz�
(kçnyvek), a 25. osztÆlyba tartoz�
(ruhÆzati cikkek), a 28. osztÆlyba
tartoz� (jÆtØkok stb.), a 29.
osztÆlyba tartoz� (hœs stb.), a 30.
osztÆlyba tartoz� (s�temØny-alap-
anyagok stb.) Øs a 41. osztÆlyba
tartoz� (szakmai kØpzØs nyœjtÆsa)
Æruk Øs szolgÆltatÆsok vonatkozÆ-
sÆban � 1 345 503. sz. vØdjegy-
bejelentØsi kØrelem
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A felsz�lalÆsi eljÆrÆsban
hivatkozott vØdjegy
vagy megjelçlØs jogo-
sultja:

A The Stilton Cheese Makers
Association

A felsz�lalÆsi eljÆrÆsban
hivatkozott vØdjegy
vagy megjelçlØs:

A STILTON nemzeti sz�vØdjegy,
WHITE STILTON CHEESE Øs
BLUE STILTON CHEESE bejegy-
zett eredetmegjelçlØs

A felsz�lalÆsi osztÆly
hatÆrozata:

A felsz�lalÆsnak helyt ad a 29. Øs
30. osztÆlyok vonatkozÆsÆban

A fellebbezØsi tanÆcs
hatÆrozata:

A fellebbezØsi tanÆcs meg�tØlØse
szerint, az Ørintett Æruk le�rÆsÆnak
megvÆltoztatÆsÆt kçvetıen a felek
2004. jœnius 4-i egy�ttes levelØnek
ØrtelmØben a felsz�lalÆst vissza-
vontÆk, Øs ezzel az eljÆrÆs rØszben
befejezıdçtt. A fellebbezØsi tanÆcs,
a szerinte fennmarad� egyetlen
eldçntendı kØrdØsrıl a kçltsØgek
vonatkozÆsÆban œgy hatÆrozott,
hogy a felek kçtelesek a felsz�la-
lÆsi eljÆrÆs Øs a fellebbezØs kapcsÆn
felmer�lt d�jak Øs sajÆt kçltsØgeik
viselØsØre.

Jogalapok: A fellebbezØs alÆtÆmasztÆsÆra, a
felperes hangsœlyozta, hogy a
2004. jœnius 4-i levØl kizÆr�lag az
eljÆrÆs felf�ggesztØsØt cØlozta,
avØgbıl, hogy a felek megÆllapod-
hassanak arr�l a mØg eldçntendı
kØrdØsrıl, hogy a tejtermØkeken Øs
sajtokon k�v�l mely Ærukat kell
kiemelni 29. osztÆlyb�l annak
ØrdekØben, hogy a felsz�lalÆst a
jogosult visszavonja. A fellebbezØsi
tanÆcs tØvedett, amikor œgy vØlte,
hogy a felperes � a felf�ggesztØsi
kØrelmet alÆ�rva � elfogadta azt,
amit a jogosult kØrelmezett.

Elisabetta Dami Æltal 2004. november 19-Øn a Belsı Piaci
HarmonizÆci�s Hivatal (vØdjegyek Øs formatervezØsi

mintÆk) (OHIM) ellen benyœjtott kereset

(T-467/04. sz. �gy)

(2005/C 69/36)

(A keresetlevØl nyelve: francia)

Elisabetta Dami, lak�helye: MilÆn� (OlaszorszÆg), kØpviselik:
Paolo Guido Beduschi Øs Silvia Giudici, �gyvØdek 2004.
november 19-Øn keresetet nyœjtott be az Eur�pai KçzçssØgek
Elsıfokœ B�r�sÆgÆhoz a Belsı Piaci HarmonizÆci�s Hivatal
(vØdjegyek Øs formatervezØsi mintÆk) (OHIM) ellen.

A The Stilton Cheese Makers Association szintØn fØlkØnt vett
rØszt a mÆsodik fellebbezØsi tanÆcs elıtt foly� eljÆrÆsban.

A felperes keresetØben azt kØri, hogy az Elsıfokœ B�r�sÆg:

� Ællap�tsa meg, hogy a 2004. jœnius 4-i az OHIM-nak c�mzett
Øs kçzçsen alÆ�rt levØl nem irÆnyult a fellebbezØsi tanÆcs
elıtti eljÆrÆs befejezØsØnek kØrelmezØsØre, hanem egyszerßen
csak egy hatÆridı-hosszabb�tÆsi kØrelmet tartalmaz;

� semmis�tse meg az OHIM mÆsodik fellebbezØsi tanÆcsÆnak
2004. szeptember 20-i R 982/2002-2. sz. hatÆrozatÆt Øs
utalja vissza az �gyet a fellebbezØsi tanÆcs elØ,

� kçtelezze OHIM-ot a kçltsØgek viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek

A kçzçssØgi vØdjegy
bejelentıje:

A felperes

A bejelentØssel Ørintett
kçzçssØgi vØdjegy:

A GERONIMO STILTON sz�vØd-
jegy a 16. osztÆlyba tartoz�
(kçnyvek), a 25. osztÆlyba tartoz�
(ruhÆzati cikkek), a 28. osztÆlyba
tartoz� (jÆtØkok stb.), a 29.
osztÆlyba tartoz� (hœs stb.), a 30.
osztÆlyba tartoz� (s�temØny-alap-
anyagok stb.) Øs a 41. osztÆlyba
tartoz� (szakmai kØpzØs nyœjtÆsa)
Æruk Øs szolgÆltatÆsok vonatkozÆ-
sÆban � 1 345 503. sz. vØdjegy-
bejelentØsi kØrelem

A felsz�lalÆsi eljÆrÆsban
hivatkozott vØdjegy
vagy megjelçlØs jogo-
sultja:

A The Stilton Cheese Makers
Association

A felsz�lalÆsi eljÆrÆsban
hivatkozott vØdjegy
vagy megjelçlØs:

A STILTON nemzeti sz�vØdjegy,
WHITE STILTON CHEESE Øs
BLUE STILTON CHEESE bejegy-
zett eredetmegjelçlØs

A felsz�lalÆsi osztÆly
hatÆrozata:

A felsz�lalÆsnak helyt ad a 29. Øs
30. osztÆlyok vonatkozÆsÆban
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