
A Hollandiában elkövetett jogsértést illetően a felperesek úgy
érvelnek, hogy a Bizottság helytelenül tagadta meg a bírság csök-
kentését és állapította meg 79 750 000 EUR-ban a bírság
összegét. A felperesek először is arra hivatkoznak, hogy a
Bizottság tévesen alkalmazta a 2002. évi engedékenységi közle-
ményt, amikor nem csökkentette a felperesekkel szemben kisza-
bott bírságot annak elismeréseként, hogy a felperesek különféle
információkat nyújtottak, és együttműködtek a közigazgatási
eljárás során. Másodszor a felperesek úgy érvelnek, hogy a
Bizottság figyelmen kívül hagyta a bizalomvédelem és az
egyenlő bánásmód elvét. Végül a felperesek arra hivatkoznak,
hogy a Bizottság helytelenül alkalmazta az 1998. évi bírságki-
szabási iránymutatást, amikor nem vette figyelembe a felperesek
javára szóló enyhítő körülményeket, és nem vette kellőképpen
figyelembe azon tényt, hogy a felperesek nem vitatták a tény-
megállapításokat.

(1) A kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok
csökkentéséről szóló bizottsági közlemény (HL 2002., C 45., 3. o.;
magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 155. o.).

(2) HL 1998. C 9., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet,
171. o.

2007. május 7-én benyújtott kereset – Lange Uhren kontra
OHIM (Órát ábrázoló ábrás védjegy)

(T-152/07. sz. ügy)

(2007/C 155/63)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Németország)
(képviselő: M. Schaeffer Rechtsanwalt)

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

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Belső Piaci
Harmonizációs Hivatal első fellebbezési tanácsának 2007.
február 15-én, az R 1176/2005-1. sz. ügyben hozott határo-
zatát;

– az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy a
40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja
nem zárja ki a 2 542 694. sz. közösségi védjegybejelentés
meghirdetését a 14. osztályba tartozó áruk (luxusórák és
időmérő eszközök; számlapok luxusórákhoz) vonatkozá-
sában;

– az Elsőfokú Bíróság másodlagosan állapítsa meg, hogy a
2 542 694. sz. közösségi védjegybejelentés tárgyát képező
megjelölése a 14. osztályba tartozó áruk tekintetében a 40/94
rendelet a 7. cikkének (3) bekezdése alapján a használata
révén megszerezte a megkülönböztető képességet;

– az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt
kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az érintett közösségi védjegy: Órát ábrázoló ábrás védjegy a 14.
osztályba tartozó áruk vonatkozásában (2 542 694. sz. beje-
lentés).

Az elbíráló határozata: a bejelentés elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok:

– A 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsér-
tése, mivel a védjegybejelentésben szereplő megjelölés rendel-
kezik a szükséges megkülönböztető képességgel;

– A 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértése mivel
jogi tévedés miatt a védjegybejelentésben szereplő megjelö-
lésről azt állapították meg, hogy a használata révén nem
szerezte meg a megkülönböztető képességet.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. o.).

2007. május 8-án benyújtott kereset – ThyssenKrupp Liften
kontra Bizottság

(T-154/07. sz. ügy)

(2007/C 155/64)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den IJssel,
Hollandia) (képviselők: O. V. Brouwer és A. C. E.Stoffer,
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság

– semmisítse meg a megtámadott határozatot a felperesre
vonatkozó részében;

– másodlagosan csökkentse a felperesre a határozatban egye-
temlegesen kiszabott bírság összegét;

– kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a 2007. február 21-i COMP/E-1/38.823 – PO/Eleva-
tors and Escalators ügyben hozott C(2007) 512. végleges bizott-
sági határozatot támadja.

Keresete alátámasztására a felperes ugyanazokat a jogalapokat és
fontosabb érveket adja elő, amelyeket a T-144/07. sz., ThyssenK-
rupp Liften Ascenseurs kontra Bizottság ügyben fejtettek ki.
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