
2010. október 22-én benyújtott kereset — Prima TV kontra 
Bizottság 

(T-504/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/107) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Prima TV SpA (Milánó, Olaszország) (képviselők: L. 
Fossati ügyvéd és L. Perfetti ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a megtámadott határozatot; 

— a Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárásban megtámadott határozat megegyezik a 
T-501/10. sz., TI Media Broadcasting és TI Media kontra Bizottság 
ügyben megtámadott határozattal. 

A felperes kereseti kérelmeik alátámasztása érdekében három 
jogalapra hivatkozik. 

Az első jogalappal a felperes a határozat megsemmisítését kéri 
arra hivatkozva, hogy a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát 
vétett és ezzel jogsértést követett el, mivel tévesen állapította 
meg, hogy az olasz előfizetéses televíziózás piacán 2003. óta 
oly mértékben változtak a feltételek, hogy elrendelhető a 
COMP/M.2876 ügyben a Newscorp által vállalt kötelezettségvál
lalások felülvizsgálata. Az összes bizonyíték azt mutatja, hogy 
éppen ellenkezőleg, azok a piaci körülmények, amelyek megha
tározták a felajánlott és a Bizottság által 2003-ban elfogadott 
kötelezettségvállalásokat, egyáltalán nem változtak jelentősen 
vagy állandó jelleggel. Így különösen, a Sky Italia még mindig 
szuperdomináns az olasz fizetős televíziózás piacán. 

A második jogalappal a felperes a határozat megsemmisítését 
kéri arra hivatkozva, hogy a Bizottság nyilvánvaló értékelési 
hibát vétett és ezzel jogsértést követett el visszaélt hatáskörével, 
illetve megsértette az arányosság elvét, mivel arra a téves felté
telezésre támaszkodva módosította a Newscorp által a 
COMP/M.2876 ügyben felajánlott kötelezettségvállalásokat, 
hogy a Sky Italia nem tud majd részt venni digitális földfelszíni 
televíziós frekvenciák elosztására vonatkozó eljárásban, és ez 
megakadályozza abban, hogy az ingyenesen fogható televízió
adások piacán jelen legyen. Ezzel kapcsolatosan a felperes arra 
hivatkozik, hogy éppen ellenkezőleg, a Sky Italia már most is 
jelen van az ingyenesen fogható televízióadások piacán és 
hozzáfér majd a digitális földfelszíni televíziós frekvenciához 
anélkül is, hogy a szóban forgó kötelezettségvállalások módosí
tásra kerülnének. 

A harmadik jogalappal a felperes a határozat megsemmisítését 
kéri arra hivatkozva, a Bizottság nyilvánvaló értékelési hibát 
vétett és tévesen alkalmazta a jogot, mivel a Bizottság a Sky 

Italia kérelmére módosította a Newscorp által a COMP/M.2876 
ügyben vállalt kötelezettségvállalásokat, annak ellenére, hogy a 
közigazgatási eljárás során lefolytatott piaci vizsgálat alatt kapott 
válaszok — így az olasz hatóságoktól kapottak is — egyértel
műen jelezték, hogy a szóban forgó kötelezettségvállalások 
módosítása negatív hatással lenne a nemzeti léptékű versenyre. 

2010. október 18-án benyújtott kereset — Höganäs kontra 
OHIM — Haynes (ASTALOY) 

(T-505/10. sz. ügy) 

(2010/C 346/108) 

A keresetlevél nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Höganäs AB (Höganäs, Svédország) (képviselő: 
L.-E. Ström ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Haynes Internati
onal, Inc. (Kokomo, USA) 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül a Belső Piaci Harmo
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2010. augusztus 
18-i, az R 1530/2009-4. sz. ügyben hozott határozatát; 

— a Törvényszék utasítsa el a B 85624. sz. felszólalásra vonat
kozó határozatot; 

— a Törvényszék az alperest és a fellebbezési tanács előtti 
eljárásban részt vevő másik felet kötelezze a költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A közösségi védjegy bejelentője: A felperes. 

Az érintett közösségi védjegy: Az „ASTALOY” szóvédjegy a 6. 
osztályba tartozó áruk tekintetében — 3890233 sz. közösségi 
védjegybejelentés. 

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: 
A fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél. 

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: Az 55400. sz. 
„HASTELLOY” szóvédjegy a 6. osztályba tartozó áruk tekinte
tében. 

A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszóla
lásnak helyt adott. 

A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbe
zést elutasította.

HU 2010.12.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 346/55


