
A felperes által előterjesztett érvek hasonlóak a fenti ügyben
előadottakhoz (egyenlő bánásmód elvének megsértése, az
1/2003 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének helytelen alkalma-
zása).

Különösen azt hangsúlyozza, hogy a bírságalap összegének
kiszámításánál a Bizottság a felperes esetében szigorúbb elret-
tentő hatású elemeket alkalmazott, mint a többi spanyol
dohányfeldolgozó esetében. Másrészről a felperes magatartása
nem róható fel az anyavállalatainak; a Trans-Continental Leaf
Tobacco Corporation-nek, a Standard Comercial Tobacco
Corporation-nek és a Standard Comercial Corporation-nek.

Arra is hivatkozik, hogy a Bizottság megsértette a bírságok
kiszámításáról szóló iránymutatásokat, valamint a bizalomvé-
delem elvét azzal, hogy nem vette figyelembe enyhítő körül-
ményként, hogy ez volt az első alkalom, amikor a Bizottság a
dohányszektorban ágazati vizsgálatot tartott, továbbá, hogy a
felperes a Bizottság első beavatkozását követően felhagyott a
jogsértő magatartásával, valamint, hogy 1996-ban és 1997-ben
nem kötöttek megállapodásokat.

(1) A HL-ben még nem tették közzé.

Az Agroexpansión, S.A. által az Európai Közösségek
Bizottsága ellen 2005. január 22-én benyújtott kereset

(T-38/05. sz. ügy)

(2005/C 82/76)

(Az eljárás nyelve: spanyol)

Az Agroexpansión, S.A., székhelye: Madrid (Spanyolország),
képviseli: Jaime Folguera Crespo és Patricia Vidal Martínez,
ügyvédek, a Madridi Kamara tagjai, 2005. január 22-én kere-
setet nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához
az Európai Közösségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

1. részben semmisítse meg Bizottság 2004. október 20-án
hozott határozatát, csökkentve az Agroexpansión-ra kirótt
bírság összegét;

2. kötelezze az Európai Közösségek Bizottságot a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügyben megtámadott határozat ugyanaz, mint a T-24/
05. sz. Standard Comercial és társai kontra Bizottság ügy
tárgyát képező határozat. (1)

A felperes által előterjesztett érvek hasonlóak a fent idézett
ügyben előadottakhoz (egyenlő bánásmód elvének megsértése,
az 1/2003 rendelet 23. cikke (2) bekezdésének helytelen alkal-
mazása).

Különösen arra hivatkozik a felperes, hogy a Bizottság tévesen
vette figyelembe a DIMON, INC. által irányított cégcsoport
konszolidált forgalmát a felperesre kirótt bírság összegének
megállapításakor. Másrészről az Agroexpansión csak 1997
novemberétől tagja a fenti cégcsoportnak.

Másrészről, a Bizottság nem vette azt a tényt enyhítő körül-
ményként figyelembe, hogy a felperes, amint tudomást szerzett
a Bizottság által folytatott vizsgálat megkezdéséről, felhagyott a
jogsértő magatartásban való részvétellel.

(1) A HL-ben még nem tették közzé.

A Calavo Growers of California által a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

(OHIM) ellen 2005. január 24-én benyújtott kereset

(T-53/05. sz. ügy)

(2005/C 82/77)

(A keresetlevél nyelve: spanyol)

A Calavo Growers of California, képviselik Enrique Armijo
Chavarri és Antonio Castán Pérez-Gómez, ügyvédek, 2005.
január 24-én keresetet nyújtott be az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM)
ellen.
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