
3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladóan elutasítja.

4) A T-155/03. és a T-157/03. sz. ügyben keletkezett költségeket a
Bizottság viseli.

5) A T-331/03. sz. ügyben a Bizottság saját költségeit és a felperes
költségeinek felét viseli.

(1) HL C 171., 2003.7.19.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 8-i ítélete – Castell-
blanch kontra OHIM

(T-29/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A »CRISTAL
CASTELLBLANCH« szóelemet tartalmazó közösségi ábrás
védjegy bejelentése – A CRISTAL korábbi nemzeti szóvédjegy
– A korábbi védjegy tényleges használata – Összetéveszt-
hetőség – A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b)
pontja, 15. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 43. cikke (2)

és (3) bekezdése”)

(2006/C 48/52)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Spanyolor-
szág) (képviselők: F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse és D.
Moreau ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: I. de Medrano Caballero
meghatalmazott)

Másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtt folyó eljárásban, beavat-
kozó az Elsőfokú Bíróság előtt: Champagne Louis Roederer SA
(Reims, Franciaország) (képviselő: P. Cousin ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsának 2003. november
17-i, a Castellblanch, SA és a Champagne Loius Roederer SA
közötti felszólalási eljárás ügyében hozott határozata (R
37/2000-2. sz. ügy) ellen benyújtott kereset

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 71., 2004.3.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. december 22-i ítélete –
Gorostiaga Atxalandabaso kontra Parlament

(T-146/04. sz. ügy) (1)

(„Az európai parlamenti képviselők költségeivel és juttatása-
ival kapcsolatos szabályozás – A juttatások felhasználásának
ellenőrzése – A kiadások igazolása – Tartozás behajtása

beszámítás útján”)

(2006/C 48/53)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (lakóhelye: Saint-
Pierre-d'Irube, Franciaország) (képviselő: D. Rouget ügyvéd)

Alperes: az Európai Parlament (képviselők: H. Krück,
C. Karamarcos és D. Moore meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: a Spanyol Királyság (képviselő:
a beavatkozó meghatalmazottja)

Az ügy tárgya

A Parlament főtitkárának a felperes részére költségek és parla-
menti juttatások címén folyósított összegek behajtásáról szóló,
2004. február 24-i határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Parlament főtitkárának a
felperes részére költségek és parlamenti juttatások címén folyósított
összegek behajtásáról szóló, 2004. február 24-i határozatát, mivel
az akként rendelkezik, hogy a felperes tartozásának megfelelő
összeg teljesítésére beszámítás útján kerül sor.
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