
Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 26-i ítélete – SIC kontra
Bizottság

(T-442/03. sz. ügy) (1)

(„Állami támogatások – A Portugál Köztársaság által az RTP
állami műsorszolgáltató javára, az RTP közszolgálati kötele-
zettségeinek finanszírozása céljából meghozott intézkedések –

Határozat, amelynek értelmében egyes intézkedések nem
képeznek állami támogatást, a többi intézkedés pedig össze-
egyeztethető a közös piaccal – Állami támogatásként minő-
sítés – A közös piaccal való összeegyeztethetőség – Az alapos

és pártatlan vizsgálat kötelezettsége”)

(2008/C 197/33)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA
(Carnaxide, Portugália) (képviselők: C. Botelho Moniz, E. Maia
Cadete és M. Rosado da Fonseca ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők kezdetben:
M. Balta és F. Florindo Gijón, később: M. Niejahr, J. Buendía
Sierra és G. Barag da Cruz, végül pedig: B. Martenczuk és
G. Braga de Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Portugália által az RTP-nek nyújtott eseti támogatásokról
szóló, 2003. október 15-i 2005/406/EK bizottsági határozat
(HL 2005. L 142., 1. o.) abban a részében történő megsemmisí-
tésére irányuló kérelem, amelyben e határozat akként rendel-
kezik, hogy egyes intézkedések nem képeznek állami támogatást,
a többi intézkedés pedig összeegyeztethető a közös piaccal

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Portugália által az RTP-nek
nyújtott eseti támogatásokról szóló, 2003. október 15-i
2005/406/EK bizottsági határozat 1. cikkét.

2) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a 2005/406 határozat 2. cikkét
abban a részében, amelyben az megállapítja, hogy a közjegyzői
díjak és a cégbejegyzési illetékek alóli mentesítés nem képez állami
támogatást.

3) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a Bizottságot a saját költségeinek,
valamint a SIC – Sociedade Independente de Comunicação SA
költségei négyötödének viselésére.

5) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a SIC-et a saját költségei egyötödének
viselésére.

(1) HL C 71., 2004.3.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 19-i ítélete – Mülhens
kontra OHIM – Spa Monopole (MINERAL SPA)

(T-93/06. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A MINERAL SPA
közösségi szóvédjegy bejelentése – SPA korábbi nemzeti
szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – Jó hírnév – A korábbi
védjegy jó hírnevének tisztességtelen kihasználása –

A 40/94/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

(2008/C 197/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Mülhens GmbH & Co. KG (Köln, Németország) (képvi-
selők: T. Schulte-Beckhausen és S. Maaßen ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral
meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Spa Monopole, compagnie fermière
de Spa SA/NV (Spa, Belgium) (képviselők: L. de Brouwer,
É. Cornu, E. de Gryse és D. Moreau ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által 2006. január 11-én
a Spa Monopole, compagnie fermière SA/NV és a Mülhens
GmbH & Co. KG közötti felszólalási eljárás ügyében hozott ha-
tározat (R 825/2004-2. sz. ügy) ellen benyújtott keresete
tárgyában.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Mülhens GmbH & Co. KG-t kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 131., 2006.6.3.
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