
A felperes továbbá előadja, hogy a Bizottság megsértette az EK
253. cikk alapján fennálló, a határozatra vonatkozó indokolási
kötelezettségét, mivel a határozatát bizalmas információra ala-
pozta, amelyet nem bocsátott a felperes rendelkezésére.

A felperes arra is hivatkozik, hogy Portugália gázpiaca a
2003/55 irányelv (1) 28.cikke (2) bekezdésének értelmében vett
„kialakulóban lévő piacnak” számít, és így a fenti irányelv értel-
mében 2007 áprilisáig engedélyezett az eltérés. A felperes állás-
pontja szerint azzal, hogy a verseny számára nem nyitott piac
vonatkozásában értékelte az összefonódás hatását, a Bizottság
megsértette a portugál kormány arra vonatkozó jogát, hogy az
eltérési időszak alatt átalakítsa a gáz-szektort. Előadja továbbá,
hogy a Bizottság helytelenül folytatta le a 4064/89 rendelet (2)
2. cikke szerinti érdemi vizsgálatot azzal, hogy megkísérelte a
kérelmezett összefonódás hatásait az eltérési időszak végére,
azaz évekkel későbbi időpontra vetítve értékelni.

A fenti rendelkezést, valamint az indokolási kötelezettségét
megsértette továbbá a Bizottság a felperes állítása szerint azzal,
hogy elmulasztotta annak vizsgálatát, hogy a felperes és a Gás
de Portugal erőfölényének erősítése az elektromos áram és a
gáz piacán jelentősen korlátozná-e a versenyt.

Végül, a felperes előadja, hogy a Bizottság megsértette a
4064/89 rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekezdését azzal, hogy

a felek által javasolt kötelezettségek ellenére, a közös piaccal
összeegyeztethetetlennek nyilvánította a bejelentett jogügyletet.

(1) A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június
26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 176,
57. o.).

(2) A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 1989.
december 21-i 4064/89/EGK tanácsi rendelet (HL L 257/90.,
13. o.).

A T-131/03. sz. ügy (1) törlése

(2005/C 82/79)

(Az eljárás nyelve: német)

2005. január 13-i végzésével az Európai Közösségek Elsőfokú
Bírósága második tanácsának elnöke elrendelte a T-131/03. sz.
Sinziger Mineralbrunnen GmbH kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügy
törlését.

(1) HL C 158., 2003.7.5.
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