
Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 9-i ítélete — Peugeot és 
Peugeot Nederland kontra Bizottság 

(T-450/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Verseny — Kartellek — Gépjármű-forgalmazás — Az EK 
81. cikk megsértését megállapító határozat — A Hollandiából 
származó párhuzamos export korlátozása — A forgalmazók 
fizetési és nyomásgyakorlási rendszere — Versenykorlátozó 
célú megállapodás — Bírságok — A jogsértés súlya és időtar

tama”) 

(2009/C 205/56) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: Automobiles Peugeot SA (Párizs, Franciaország); és 
Peugeot Nederland NV (Utrecht, Hollandia) (képviselők: O. 
d’Ormesson és N. Zacharie ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő(k): megha
talmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (F- 
2/36.623/36.820/37.275 — SEP és társai/Automobiles Peugeot 
SA ügy) 2005. október 5-én hozott C(2005)3683 végleges 
bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset, és másodla
gosan a felperesekkel szemben kiszabott bírság összegének 
csökkentésére irányuló kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó 
eljárásban (F-2/36.623/36.820/37.275 — SEP és társai/Auto
mobiles Peugeot SA ügy) 2005. október 5-én hozott 
C(2005)3683 végleges bizottsági határozat 3. cikkében az Auto
mobiles Peugeot SA és à Peugeot Nederland NV társaságokkal 
szemben kiszabott bírság összegét 44,55 millió euróban állapítja 
meg. 

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

3) Az Automobiles Peugeot és a Peugeot Nederland viselik saját 
költségeik kilenctizedét, valamint az Európai Közösségek Bizottsága 
részéről felmerült költségek kilenctizedét. 

4) A Bizottság viseli saját költségeinek egytizedét, valamint az Auto
mobiles Peugeot és a Peugeot Nederland részéről felmerült költ
ségek egytizedét. 

( 1 ) HL C 74., 2006.3.25. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 8-i ítélete — Zenab 
kontra Bizottság 

(T-33/06. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi pénzügyi támogatás — Az európai audiovizuális 
művek fejlesztését, terjesztését és promócióját ösztönző 
program [MEDIA Plus] — Ajánlattételi felhívás — Ajánlat 
elutasítása — A Bizottság hatásköreinek állítólagosan jogel
lenes átruházása — Nyilvánvaló értékelési hibák — Indoko
lási kötelezettség — A dokumentumokhoz való hozzáférés — 

Megsemmisítés és kártérítés iránti kereset”) 

(2009/C 205/57) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Zenab SPRL (Brüsszel, Belgium) (képviselők: J. Windey 
és P. De Bandt ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J.-P. 
Keppenne és L. Pignataro-Nolin meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság 2005. november 9-i 648599. hivatkozási 
számú határozatának megsemmisítése, másrészt az Európai 
Közösség szerződésen kívüli felelősségének megállapítása és a 
Bizottság 37 807 euró összegű kártérítés felperes részére 
történő fizetésére való kötelezése az ajánlattételi felhívással 
kapcsolatban felmerült költségek, a felperes jóhírnevének 
megsértése miatt elszenvedett nem vagyoni kár és az EuroVOD 
projekt végrehajtásának késedelméből eredő vagyoni kár megté
rítésére, valamint e károk megállapítására szakértő kijelölése. 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság a Zenab SPRL-t kötelezi a költségek viselé
sére. 

( 1 ) HL C 74., 2006.3.25.

HU C 205/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.29.


