
Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a Koipe kontra OHIM és 
Aceites del Sur ügyben 2007. szeptember 12-én hozott azon 
ítéletével szemben benyújtott fellebbezés, amely a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) 
(OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának (az R 1109/2000-4. 
sz. ügyben) 2004. május 11-én hozott határozatát úgy változ
tatta meg, hogy a felperes által a fellebbezési tanácshoz benyúj
tott fellebbezést alaposnak találta, és ebből következően megál
lapította, hogy helyt kell adni a felszólalásnak 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. Az Aceites del Sur-Coosur SA maga viseli saját költségeit, vala
mint a Koipe Corporación SL költségeit. 

3. A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 
minták) (OHIM) maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 22., 2008.1.26. 

A Bíróság (első tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete — 
William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH 

& Co. KG kontra az Európai Közösségek Bizottsága 

(C-534/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Verseny — Kartellek — Rövidáruk (tűk) 
európai piaca — Piacfelosztási megállapodások — A véde
lemhez való jog megsértése — Indokolási kötelezettség — 
Bírság — Iránymutatás — A jogsértés súlya — A piacra 

gyakorolt tényleges hatás — A kartell végrehajtása) 

(2009/C 256/08) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer 
GmbH & Co. KG (képviselők: H.-J. Niemeyer, C. Herrmann és 
M. Röhrig Rechtsanwälte) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: F. Castillo de la Torre és K. Mojzesowicz meghatal
mazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) által a T-30/05. sz., Prym 
és Prym kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 12-én 
hozott ítélet ellen benyújtott fellebbezés, amellyel az Elsőfokú 
Bíróság az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban 
hozott, 2004. október 26-i C (2004) 4221. számú végleges 
bizottsági határozattal (COMP/F-1/38.338 — PO/tűk ügy) a 
felperesekre kiszabott bírság összegét 27 millió euróban álla
pította meg — Kartell a rövidáruk piacán (tűk) 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a William Prym GmbH & Co. KG-t és a Prym 
Consumer GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 37., 2008.2.9. 

A Bíróság (második tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete (a 
Corte suprema di cassazione [Olaszország] előzetes 
döntéshozatal iránti kérelme) — Amministrazione 
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate 

kontra Fallimento Olimpiclub Srl 

(C-2/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(HÉA — A közösségi jog elsőbbsége — A jogerő elvét megál
lapító nemzeti jogi rendelkezés) 

(2009/C 256/09) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Corte suprema di cassazione 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate 

Alperes: Fallimento Olimpiclub Srl 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Corte suprema di 
cassazione — A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogsza
bályainak összehangolásáról — közös hozzáadottértékadó-rend
szer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 
77/388/EGK tanácsi hatodik irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.) értelmezése — A 
közösségi jog elsődlegessége — A jogerő (res iudicata) elvét 
megállapító, a HÉA területén a közösségi joggal ellentétes ered
ményre vezető nemzeti jogi rendelkezés 

Rendelkező rész 

Ellentétes a közösségi joggal az az olyan nemzeti jogi rendelkezésnek, 
mint az olasz polgári törvénykönyv (codice civile) 2909. cikkének az 
alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények közötti alkalmazása az 
olyan adóévre vonatkozó hozzáadottérték-adót érintő jogvitában, amely
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tekintetében még nem született végleges bírósági határozat, amenn
yiben e rendelkezés akadályozza a hivatkozott adóval kapcsolatos 
visszaélésszerű gyakorlatra vonatkozó közösségi rendelkezéseknek az e 
jogvitában eljáró nemzeti bíróság általi figyelembevételét. 

( 1 ) HL C 79., 2008.3.29. 

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete — 
Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia 

és Észak-Írország Egyesült Királysága 

(C-457/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — 2005/14/EK irányelv — 
Felelősségbiztosítás — Gépjárművek — Az előírt határidőn 

belüli átültetés elmaradása) 

(2009/C 256/10) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: N. Yerrell 
meghatalmazott) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 
(képviselő: L. Seeboruth meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A gépjármű-felelősségbiztosí
tásra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 
90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a 2000/26/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. május 
11-i 2005/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL 
L 149.,14. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt 
határidőben történő elfogadásának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel 
nem fogadta el az előírt határidőn belül azokat a törvényi, rende
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy megfeleljen a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 
72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi 

irányelv, valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát 
kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 313, 2008.12.6. 

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. szeptember 3-i ítélete 
— az Európai Közösségek Bizottsága kontra Észt 

Köztársaság 

(C-464/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami közelezettségszegés — 2005/65/EK irányelv — 
Közlekedéspolitika — Kikötőlétesítmények védelme — Az 

előírt határidőben való átültetés elmaradása) 

(2009/C 256/11) 

Az eljárás nyelve: észt 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. 
Simonsson és K. Saaremäel-Stoilov meghatalmazottak) 

Alperes: Észt Köztársaság (képviselő: L. Uibo meghatalmazott) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A kikötővédelem fokozásáról 
szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek (HL L 310., 28. o.) való megfeleléshez szük
séges rendelkezések előírt határidőn belül történő meghozata
lának elmulasztása 

Rendelkező rész 

1. Az Észt Köztársaság — mivel az előírt határidőn belül nem 
fogadta el mindazon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelke
zéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a kikötővé
delem fokozásáról szóló, 2005. október 26-i 2005/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az 
ezen irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság az Észt Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 327., 2008.12.20.
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