
A felperesek szerint a BizottsÆg elmulasztotta megÆllap�tani azt
is, hogy a feltıkØs�tØs a kereskedelem fejlıdØsØt nem befolyÆ-
solja olyan mØrtØkben, amely ellentØtes a KçzçssØg Ørdekeivel.

A felperesek harmadsorban arra hivatkoznak, hogy a BizottsÆg
megsØrtette az EK 86. cikk (2) bekezdØsØt, a jegyzıkçnyvet Øs a
mßsorszolgÆltatÆsi kçzlemØnyt azÆltal, hogy elmulasztotta bizo-
ny�tani, hogy az Ællam tÆmogatnÆ a TV2 kçzszolgÆlati kçtele-
zettsØge teljes�tØsØnek nett� kçltsØgØt, Øs az arÆnyossÆg elvØnek
alkalmazÆsakor nyilvÆnval� mØrlegelØsi hibÆt kçvetett el.

A felperesek negyedsorban arra hivatkoznak, hogy a megtÆma-
dott hatÆrozat az EK 87. cikket, az EK 88. cikket Øs az egyenlı
bÆnÆsm�d elvØt sØrti, mivel fenntartja a tiltott tÆmogatÆs
jogtalan elınyØt Øs az abb�l eredı versenytorzulÆst azzal a
gyakorlattal szemben, amelyet a BizottsÆg az Ællami tÆmoga-
tÆsok visszatØr�ttetØsekor alkalmaz.

A felperesek çtçdsorban arra hivatkoznak, hogy a BizottsÆg
megsØrtette az EK 88. cikk (2) bekezdØsØt Øs az eljÆrÆsi rendelet
4. cikkØnek (4) bekezdØsØt azÆltal, hogy nem ind�tott hivatalos
vizsgÆlati eljÆrÆst, amely alkalmat adott volna az Ørdekelt
harmadik feleknek vØlemØny�k kifejtØsØre.

A felperesek vØg�l pedig azt Æll�tjÆk, hogy a BizottsÆg megsØr-
tette az EK 253. cikket, mivel elmulasztotta megfelelıen indo-
kolni a megtÆmadott hatÆrozatot.

(1) A BizottsÆgnak a C/2/2003. sz. �gyben 2004. mÆjus 19-Øn hozott
hatÆrozata (TV2/Danmark Ællami tÆmogatÆsa).

(2) HL L 83., 1. o.
(3) HL 2001. C 320., 5. o.

A Castell del Remei, S.L. Æltal a Belsı Piaci HarmonizÆci�s
Hivatal (vØdjegyek Øs formatervezØsi mintÆk) (OHIM) ellen

2005. januÆr 7-Øn benyœjtott kereset

(T-13/05. sz. �gy)

(2005/C 69/43)

(A keresetlevØl nyelve: spanyol)

A Castell del Remei, S.L., kØpviseli: Jorge Grau Mora Øs Ale-
jandro Angulo �gyvØdek, a Barcelona-i �gyvØdi Kamara tagjai,
Mar�a Baylos Morales Øs Antonio VelÆzquez IbÆæez �gyvØdek, a
Madrid-i �gyvØdi Kamara tagjai, valamint Fernand de Visscher,
Emmanuel Cornu, Eric de Gryse Øs Donatienne Moreau
�gyvØdek, a Br�sszel-i �gyvØdi Kamara tagjai, 2005. januÆr
7-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 felperes keresetØben azt kØri, hogy az Elsıfokœ B�r�sÆg:

1. semmis�tse meg az elsı fellebbezØsi tanÆcsnak az R
0691/2003-1. sz. �gyben 2004. okt�ber 27-Øn hozott
hatÆrozatÆt,

2. kçtelezze az OHIM-ot a kçltsØgek viselØsØre.

Jogalapok Øs fontosabb Ørvek:

A kçzçssØgi vØdjegy
bejelentıje:

A felperes

Az Ørintett kçzçssØgi
vØdjegy:

Az ÐODA� sz�vØdjegy �
1.665.786 sz. vØdjegybejelentØs, a
33. osztÆlyba tartoz� Æruk (alko-
holtartalmœ italok, kivØve sçrçk)
tekintetØben

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

Bodegas Roda S.A.

A felsz�lalÆsi eljÆrÆsban
hivatkozott vØdjegy
vagy megjelçlØs:

A (703.468 lajstromszÆmœ)
ÐRODA� nemzetkçzi sz�vØdjegy, a
ÐBODEGAS RODA� spanyol sz�-
vØdjegy a 33. osztÆlyba tartoz�
borok Øs likırçk tekintetØben, a
spanyol (1.757.553 lajstrom-
szÆmœ) ÐRODA�, (2.006.615 lajst-
romszÆmœ) ÐRODA II�, (2.006.616
lajstromszÆmœ) ÐRODA I� sz�vØd-
jegyek, Øs a (137.050 lajstrom-
szÆmœ) ÐRODA� gçrçg nemzeti
vØdjegy a 33. osztÆlyba tartoz�
borok Øs likırçk tekintetØben,
valamint a ÐBODEGAS RIOJA�
cØgnØv, Ðborok elıÆll�tÆsÆval Øs
bortermesztØssel kapcsolatos �zleti
tevØkenysØgek� tekintetØben.

A felsz�lalÆsi osztÆly
hatÆrozata:

A felsz�lalÆsnak helyt ad, a
vØdjegybejelentØsi kØrelem elutas�-
tÆsa.

A fellebbezØsi tanÆcs
hatÆrozata:

A fellebbezØs elutas�tÆsa

Jogalapok: A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1)
bekezdØse b) pontjÆnak tØves alkal-
mazÆsa.
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