
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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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 (870927 P1. sz.
anyag) 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

A felperes által felhozott jogalapok és fontosabb érvek mege-
gyeznek a T-158/07. sz. ügyben felhozottakkal.

2007. május 9-én benyújtott kereset – Group Lottuss
kontra OHIM – Ugly (COYOTE UGLY)

(T-161/07. sz. ügy)

(2007/C 155/67)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Group Lottuss Corp., SL (Barcelona, Spanyolország)
(képviselők: J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Aven-
daño és J. Arribas García, ügyvédek)

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

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: UGLY, INC.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának 2007. március 2-i határo-
zatát abban a részében, amelyben az azt a kijelentést tartal-
mazza, hogy elutasítja a GROUP LOTTUSS CORP. SL társaság
„COYOTE UGLY” védjegyének 2.428.795. sz. közösségi
védjegybejelentési kérelmét;

– az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: a felperes.

Az érintett közösségi védjegy: a „COYOTE UGLY” ábrás védjegy
(2.428.795. sz. bejelentési kérelem) a 9., 41. és 42. osztályba
tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
Ugly, Inc.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 14., 16., 21., 25., 32. és
34. osztályba tartozó árukra vonatkozó „COYOTE UGLY”
közösségi szóvédjegy, valamint a 14., 16., 21., 25., 32., 33., 34.,
41. és 42. osztályba tartozó árukra és szolgáltatásokra vonat-
kozó, „COYOTE UGLY” lajstromozatlan, közismert, korábbi szó-
és ábrás védjegyek.

A felszólalási osztály határozata: a felszólalásnak részben helyt
adott, azáltal, hogy elutasította a közösségi védjegybejelentést a
42. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében.

A fellebbezési tanács határozata: a megtámadott határozatot hatá-
lyon kívül helyezte abban a részében, amelyben az elutasította a
41. osztály tekintetében bejelentett „szórakoztatás, diszkók és
zenés-táncos szórakozóhelyek (szolgáltatásai)” ellen irányuló
felszólalást, és e szolgáltatások tekintetében elutasította a
védjegybejelentést.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet 8.
cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazása.

2007. május 8-án benyújtott kereset – Pigasos Alieftiki
Naftiki Etaireia kontra Tanács és Bizottság

(T-162/07. sz. ügy)

(2007/C 155/68)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (Moschato, Görögor-
szág) (képviselő: N. Skandamis ügyvéd)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek
Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság állapítsa meg, hogy az Európai Unió
Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottság egy sor jogszerűt-
len cselekménnyel és mulasztással megsértették a szabad
mozgás, a gazdasági szabadság, az arányosság, a bizalomvé-
delem, valamint a hatékony bírósági jogvédelem közösségi
jogi alapelveit a halászati térségben, egy harmadik országgal
(Tunézia) határos övezetben, továbbá a kifogott halászzsák-
mánynak az ezen – a Közösséggel társult és (in transit) vámel-
lenőrzés alatt álló – harmadik ország területén keresztül
közösségi vámterületre történő szállítása térségében;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperes közösségi intézmé-
nyeket, hogy az EK 235. cikk és az EK 288. cikk második
bekezdése szerinti kártérítésként fizessenek a felperesnek
23 608,551 dínárt, valamint (188 583,18 + 10 806 323,44
+ 1 000 000 = 11 994 906,62 eurót).
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