
Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék változtassa meg és teljes egészében helyezze 
hatályon kívül az OHIM első fellebbezési tanácsának 
2009. november 11-én hozott R 235/2009-1. sz. hatá
rozatát, amely az OHIM törlési osztálya által hozott, a felpe
resnek a 4 624 987. sz. védjegy törlése iránti kérelmét a 
207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdése h) és g) pont
jának a megsértése miatt elutasító 2557. sz. határozat ellen a 
felperes által benyújtott hatályon kívül helyezés iránti kere
setre vonatkozik; 

— rendelje el az említett 4 624 987. sz. védjegy törlését a 
következő kettős indok alapján: 

— a Párizsi Egyezmény 6c. cikke (1) bekezdése a) és c) 
pontjának a megsértése, amely rendelkezésekre a közös
ségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009 
tanácsi rendelet 7. cikkének h) pontja kifejezetten hivat
kozik; 

— a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 
207/2009 tanácsi rendelet 52. cikkének megsértése, 
amely rendelkezés ugyanezen rendelet 7. cikke (1) 
bekezdésének g) pontjára hivatkozik; 

— a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009 
tanácsi rendelet 51. cikke (1) bekezdése c) pontjának a 
megsértése miatt. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az „esf école du 
ski français” ábrás védjegy a 25., 28. és 41. osztályba tartozó 
áruk és szolgáltatások tekintetében (4 624 987. sz. közösségi 
védjegy). 

A közösségi védjegy jogosultja: Syndicat national des moniteurs du 
ski français. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály a törlés iránti 
kérelmet elutasította. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése h) és g) 
pontjának, és az 51. cikke (1) bekezdése c) pontjának a megsér
tése. 

2010. január 29-én benyújtott kereset — Elementis és társai 
kontra Bizottság 

(T-43/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/77) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Elementis plc, Elementis Holdings Ltd, Elementis UK 
Ltd és Elementis Services Ltd (London, Egyesült Királyság) 
(képviselők: T. Wessely, A. de Brousse, E. Spinelli és 
A. Woods ügyvédek) 

Alperes: az Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a 2009. november 11-i 
C(2009) 8682 végleges bizottsági határozat (COMP/38.589 
hőstabilizátorok) felperesekre vonatkozó részét; 

— másodlagosan a Törvényszék semmisítse meg vagy csök
kentse jelentősen a felperesekkel szemben kiszabott bírságok 
összegét; 

— a Törvényszék kötelezze a Bizottságot az eljárás költségeinek 
viselésére, ideértve a felpereseknél a bírságok teljes össze
gének vagy részének megfizetésével kapcsolatban felmerült 
költségeket; 

— a Törvényszék hozzon meg minden olyan intézkedést, 
amelyet megfelelőnek ítél. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen keresettel a felperesek az EUMSZ 263. cikk értelmében 
az ónstabilizátorokra vonatkozó 2009. november 11-i C(2009) 
8682 végleges bizottsági határozat (COMP/38589 — hőstabili
zátorok) részleges megsemmisítését kérik, amely határozatban 
megállapította, hogy több vállalkozás, többek között a felpe
resek megsértették az EK 81. cikket (jelenleg EUMSZ 101. 
cikk) és az EGT-Megállapodás 53. cikkét azzal, hogy az EGT- 
térségben részt vettek két, egyrészt az ónstabilitzátorok piacát, 
másrészt az ESBO/észterek piacát érintő kartellben.
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Keresetük alátámasztása végett a felperesek következő jogala
pokra hivatkoznak: 

A felperesek először is arra hivatkoznak, hogy a Bizottság 
megsértette a jogot azzal, hogy a felperesekkel szemben bírságot 
kiszabó határozatot a Szerződés 81. és 82. cikkében (jelenleg 
EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk) meghatározott versenysza
bályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK 
tanácsi rendelet ( 1 ) 25. cikkének (5) és (6) bekezdésében (a 
továbbiakban: az 1/2003 rendelet) meghatározott határidők 
megsértésével hozta meg. Az 1/2003 rendelet 25. cikkének 
(5) bekezdése értelmében azon abszolút jogvesztő elévülési 
idő, amin túl a Bizottság nem szabhat ki szankciókat kartelljogi 
jogsértésekért, a jogsértés megszűnésétől számított tíz év. Ennek 
alapján a felperesek arra hivatkoznak, hogy a Bizottság a felpe
resek jogsértő magatartásának megszűnése (1998. október 2.) 
után több mint 11 évvel meghozott határozatát a hivatkozott 
rendelkezés megsértésével fogadta el. A felperesek továbbá azt 
állítják, hogy a Bizottságnak a bírság tíz éves elévülési idő lejárta 
ellenére fennálló jogszerűségére vonatkozó álláspontja az utób
binak az 1/2003 rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében 
meghatározott elévülési idő nyugvására vonatkozó erga omnes 
értelmezésén alapul, amely a felperesek álláspontja szerint téves. 

Másodszor a felperesek arra hivatkoznak, hogy a Bizottság 
megsértette a felperesek védelemhez való jogát azzal, hogy a 
vizsgálat tényfeltáró szakaszának túlzott időtartama aláásta 
felperesek védelemhez való jogának az adott eljárásban történő 
tényleges gyakorlásának lehetőségét. 

Harmadszor a felperesek arra hivatkoznak, hogy a Bizottság 
nyilvánvaló értékelési hibát vétett a velük szemben kiszabott 
bírság kiszámításánál azzal, hogy a kiszabott bírságok alapöss
zegét tévesen i. a közös vállalat előtti időszakra; illetve ii. elret
tentés címén az Akcros közös vállalat által elért forgalomra, és 
nem a felperesek által elért forgalomra alapította. A felperesek 
álláspontja szerint a bírságokat 50 %-kal kellene csökkenteni. 

Negyedszer a felperesek azt állítják, hogy a Bizottság nyilvánva
lóan tévesen alkalmazta a jogot és megsértette a jogbiztonság 
elvét azzal, hogy a felperesek által fizetendő bírság összegét 
(amelyet a Bizottság egyetemlegesen szabott ki velük szemben) 
nem határozta meg mindegyikükre nézve egyenként. 

( 1 ) HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 
205. oldal 

2010. január 28-án benyújtott kereset — GEA Group 
kontra Bizottság 

(T-45/10. sz. ügy) 

(2010/C 100/78) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: GEA Group AG (Bochum, Németország) (képviselők: 
A. Kallmayer, I. du Mont és G. Schiffers ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék semmisítse meg a határozat 1. cikkének (2) 
bekezdését annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy a 
felperes megsértette az EUMSZ 101. cikk (korábban az EK 
81. cikk) (1) bekezdését és az EGT-megállapodás 53. cikkét; 

— semmisítse meg a határozat 2. cikkét annyiban, amennyiben 
az a felperessel szemben pénzbírságot szab ki; 

— másodlagosan, csökkentse a felperes által állítólag elkövetett 
jogsértésnek az 1. cikk (2) bekezdésében megállapított 
időtartamát és a felperessel szemben a határozat 2. cikkében 
kiszabott bírságot; 

— az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A felperes a COMP/38589. sz., fűtés-stabilizátorok ügyben 
2009. november 11-én hozott C(2009) 8692 végleges bizott
sági határozatot sérelmezi. A megtámadott határozat a felpe
ressel és további vállalkozásokkal szemben pénzbírságot szabott 
ki az EK 81. cikk, valamint — 1994. január 1-je óta — az EGT- 
megállapodás 53. cikkének megsértése miatt. A felperes a 
Bizottság álláspontja szerint az EBSO/észterekkel kapcsolatban 
az EGT területén egy sor olyan megállapodásban és/vagy össze
hangolt magatartásban vett részt, amelyek az árak rögzítésében, 
értékesítési kvótákon át történő piacfelosztásban, az ügyfelek 
felosztásában, valamint üzleti szempontból érzékeny, különösen 
az ügyfelekre, termelésre és értékesítésekre vonatkozó informá
ciók cseréjében nyilvánultak meg. A felperes két további, azon 
vállalkozások jogutódjainak minősülő vállalkozással egyetemle
gesen tartozik felelősséggel, amelyek versenykorlátozó megálla
podások részesei voltak.
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