
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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A felperes azt is előadja, hogy a bírság alapösszegének 100 %-os
elrettentő szorzőval történő emelésével a Bizottság megsértette
az 1/2003 rendelet (1) 23. cikke (1) bekezdését és az azon
alapuló, a bírság megállapításának módszeréről szóló iránymuta-
tást (2), valamint az arányosság és az egyenlőség elvét. A felperes
úgy véli továbbá, hogy a Bizottság az 1/2003 rendelet 23. cikke
(1) bekezdésével és a bírságok megállapításának módszeréről
szóló iránymutatással ellentétben 50 %-os bírságnövekedést
szabott ki ismételt jogsértés miatt.

(1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rende-
let (HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás, 8. fejezet, 2. kötet,
205. o.).

(2) Iránymutatás a 17. rendelet 15. cikkének (2) bekezdése és az ESZAK-
Szerződés 65. cikkének (5) bekezdése alapján kiszabott bírság megál-
lapításának módszeréről (HL 1998., C 9., 3. o.).

2007. május 7-én benyújtott kereset – COFAC kontra
Bizottság

(T-158/07. sz. ügy)

(2007/C 155/65)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: COFAC – Cooperativa de Formação e Animação
Cultural, crl (Lisszabon, Portugália) (képviselő: Luís Gomes
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság az EK 230. cikk alapján semmisítse meg
a felperesnek az Európai Szociális Alapból (ESZA) az 1987.
április 30-i C(87)0860. sz. határozattal (880707 P1. sz. ügy)
nyújtott pénzügyi támogatás összegét csökkentő, 2004.
november 9-i D(2004)24253 bizottsági határozatot;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az Európai Közösségek Bizott-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

2007. március 1-jén a felperessel közölték a Bizottság határo-
zatát, miszerint 25 291,75 euróra csökkentik az 1987. április
30-i C(87)0860. sz. határozattal képzési programokra neki nyúj-
tott pénzügyi támogatást, azzal az indokkal, hogy „az ESZA-ból
társfinanszírozott szakmai képzési támogatási programok végre-
hajtásában állítólagos szabálytalanságokra utaló jelek merültek

fel, […] minthogy állítólag büntetőeljárások fejeződtek be a
nyújtott támogatások kezelésével és konkrét felhasználásával
kapcsolatban […], és a bírósági határozatok, illetőleg a kérdéses
létesítményekben végzett könyvvizsgálatok vagy az azt ellenőrző
vizsgálatok alapján ennek az ügynek a költség- és finanszírozási
szerkezetében korrekciókra került sor”.

A felperes ellen indult portugál büntetőeljárást lezáró ítéletben
azonban elévülést állapított meg az eljáró bíróság, amelyből
természetszerűleg semmiféle támogatáscsökkentésre való utalás
nem következik.

Ezenkívül a nemzeti hatóságok soha nem közölték a felperessel
a könyvvizsgálat vagy az azt ellenőrző vizsgálat zárójelentését,
amely eredményének kialakításában semmilyen módon nem vett
részt úgy, hogy védekezhessék a költségszerkezetekben és az
ügy finanszírozásában való forrásátirányításra vonatkozó vádak
ellen.

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a Bizott-
ságnak az Európai Strukturális Alapból nyújtott pénzügyi támo-
gatás csökkentésére vagy megszüntetésére vonatkozó határozata
a támogatás kedvezményezettjét közvetlenül és személyében
érintheti.

A felperes szerint soha nem adtak neki lehetőséget arra, hogy a
támogatás csökkentésére vonatkozó álláspontját a Bizottság előtt
hatékonyan kifejtse, így a megtámadott határozat jogellenes, és
ezért azt meg kell semmisíteni.

Az említett határozat meghozatalára szerinte a meghallgatáshoz
való jog megsértésével került sor; e jog a közösségi jog alapelve,
amelynek értelmében az olyan határozat valamennyi lehetséges
címzettjének, amely az illető érdekeit érzékenyen érintheti, lehe-
tővé kell tenni a kérdéses határozat alapjául szolgáló körülmé-
nyekkel kapcsolatos álláspontjának kifejtését.

2007. május 7-én benyújtott kereset – COFAC kontra
Bizottság

(T-159/07. sz. ügy)

(2007/C 155/66)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: COFAC – Cooperativa de Formação e Animação
Cultural, crl (Lisszabon, Portugália) (képviselő: Luís Gomes
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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