
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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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 hivatkozott jogalapok azonosak
azokkal, amelyekre a felperes a
T-466/04. sz. �gy keretØben hivat-
kozott.

A Bouygues SA Øs a Bouygues TØlØcom Æltal az Eur�pai
KçzçssØgek BizottsÆga ellen 2004. november 24-Øn be-

nyœjtott kereset

(T-475/04. sz. �gy)

(2005/C 69/37)

(Az eljÆrÆs nyelve: francia)

A Bouygues SA, szØkhelye: PÆrizs, Øs a Bouygues TØlØcom,
szØkhelye: Boulogne-Billancourt (FranciaorszÆg), kØpviseli: Louis
Vogel, Joseph Vogel, Bernard Amory, Alexandre Verheyden,
FranÅois Sureau Øs Didier Theophile �gyvØdek, 2004. november
24-Øn keresetet nyœjtott be az Eur�pai KçzçssØgek Elsıfokœ
B�r�sÆgÆhoz az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆga ellen.

A felperesek kereset�kben azt kØrik, hogy az Elsıfokœ B�r�sÆg:

1. semmis�tse meg a 2004. jœlius 20-i C(2004)2647 bizottsÆgi
hatÆrozatot � FranciaorszÆg Æltal az Orange Øs az SFR Æltal a
Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) enge-
dØlyØrt fizetendı d�j m�dos�tÆsÆval kapcsolatban nyœjtott
Ællami tÆmogatÆs;

2. kçtelezze az Eur�pai KçzçssØgek BizottsÆgÆt a kçltsØgek
viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek:

A jelen kereset a 2004. jœlius 20-i C(2004)2647 fin bizottsÆgi
hatÆrozat ellen irÆnyul, amely megÆllap�totta, hogy Franciaor-
szÆg az Orange France Øs az SFR rØszØre nem nyœjtott Ællami
tÆmogatÆst azzal, hogy ut�lag csçkkentette azt a 4,995 milliÆrd
eur�s d�jat, amelynek fizetØsØre a francia Ællam rØszØre mindkØt
szolgÆltat� kçtelezettsØget vÆllalt a 2001. jœlius 18-Æn oda�tØlt
Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) engedØ-
lyØrt. E hatÆrozat meghozatalÆval elutas�tottÆk a felperesek
panaszÆt.

E tekintetben emlØkeztetnek arra, hogy a francia kormÆny kØt
pÆlyÆzatot �rt ki az UMTS engedØlyek oda�tØlØsØre. Az elsı
pÆlyÆzatot, amelyen az Orange France Øs az SFR rØszt vettek,
2000 augusztusÆban �rtÆk ki. A d�j çsszegØt engedØlyenkØnt
4,995 milliÆrd eur�ban hatÆroztÆk meg. A meghatÆrozott Ær
miatt a Bouygues TØlØcom œgy hatÆrozott, hogy nem indul a
pÆlyÆzaton. A mÆsodik pÆlyÆzat ki�rÆsa keretØben az engedØ-
lyØrt fizetendı d�jat 619 milli� eur�ra csçkkentettØk. A Bouy-
gues TØlØcom UMTS engedØlyt szerzett ennek a mÆsodik pÆlyÆ-
zati eljÆrÆsnak a keretØben. MÆrpedig idıkçzben a francia
kormÆny œgy dçntçtt, hogy visszamenıleg a mÆsodik pÆlyÆzati
eljÆrÆs keretØben megÆllap�tott d�j çsszegØnek szintjØre igaz�tja
az elsı eljÆrÆsban megÆllap�tott d�j çsszegØt.

IgØnypontjaik alÆtÆmasztÆsÆra a felperesek mindenek elıtt a
SzerzıdØs 87. cikkØnek megsØrtØsØvel Ørvelnek. E tekintetben
azt Æll�tjÆk, hogy:

� A kincstÆrnak fizetendı d�jak kçzbevØtelek, Øs a francia Ællam
azzal, hogy visszamenıleg m�dos�totta az Orange Øs az SFR
Æltal fizetendı d�jak çsszegØt, lemondott egy likvid, esedØkes
Øs biztos kçvetelØs behajtÆsÆr�l;

� Abb�l a megÆllap�tÆsb�l kiindulva, hogy a megtÆmadott
hatÆrozatot a hÆtrÆnyos megk�lçnbçztetØs tilalmÆnak elve
indokolja, a BizottsÆg az �gyben megker�lte a vitatott alap-
kØrdØst. E tekintetben k�lçnçsen azt Æll�tjÆk, hogy az Orange
Øs az SFR a francia kormÆny hatÆrozatÆnak hatÆsÆra idıbeli
elınyhçz juthatott abban a tekintetben, hogy œgy lØphettek
be korÆn az UMTS piacra, hogy kçzben biztosra vehettØk,
hogy UMTS d�juk çsszegØt lecsçkkentik a mÆsodik pÆlyÆzat
keretØben kçvetelt çsszegre, annak ellenØre, hogy errıl az
elsı pÆlyÆzat ki�rÆsakor nem rendelkeztek;

� A sz�ban forg� hatÆrozat val�ban befolyÆsolta a versenyt
azzal, hogy az Orange Øs az SFR szÆmÆra � akik mÆr akkor
erıs szereplıi voltak a francia mobil tÆvkçzlØs piacÆnak �
lehetıvØ tette, hogy a kibontakoz� UMTS piacon is megerı-
s�tsØk helyzet�ket, Øs hogy kçvetkezØskØppen korlÆtozhassÆk
a versenytÆrsak belØpØsØt erre a piacra.
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