
Jogalapok: a 2868/95 rendelet 9. cikke (3) bekezdése a) pont
jának, valamint a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának és (3) bekezdésének megsértése. 

2010. szeptember 8-án benyújtott kereset — Laufen 
Austria kontra Bizottság 

(T-411/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/91) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Ausztria) (képviselő: 
E. Navarro Varona ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék nyilvánítsa részlegesen semmisnek a 2010. 
június 23-i bizottsági határozat 1. és 2. cikkét az EUMSZ 
101. cikk vélelmezett megsértése miatt a Laufen Austria AG- 
val szemben (személyesen, illetve a Roca Sanitarióval egye
temlegesen) kiszabott bírság tekintetében; ebből követke
zően 

— a Törvényszék csökkentse a Laufen Austria AG-val szemben 
személyesen, illetve a Roca Sanitarióval egyetemlegesen 
kiszabott bírság összegét a jelen keresetben felhozott érvekre 
tekintettel annyiban, amennyiben a Törvényszék a kifejtett 
vagy más, általa figyelembe vett indokok alapján megfele
lőnek ítéli; és 

— a Törvényszék a Bizottságot kötelezze a Laufen Austria AG- 
nál felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárásban megtámadott határozat megegyezik a 
T-408/10. sz. Roca Sanitario kontra Bizottság ügyben megtá
madott határozattal. 

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak az említett ügyben 
felhozottakhoz. 

A felperes különösen úgy érvel, hogy a megtámadott határozat 
nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved, amennyiben megálla
pítja, hogy a felperes nem önállóan járt el a piacon azáltal, hogy 
az ő magatartását a Roca Sanitario terhére rója. 

E tekintetben másodlagosan: a felperesre — a Roca Sanitario 
általi megszerzése előtt állítólagosan elkövetett jogsértésért — 
személyesen kiszabott bírságösszeg tekintetében a Szerződés 81. 
és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról 
szóló, 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének, valamint 
a jogsértésekért való személyes felelősség elvének és az 
arányosság követelményének sérelme merül fel. Az említett 
bírság meghaladja a határozat elfogadását megelőző üzleti év 
forgalmának 10 %-át, valamint téves annak kiszabása. 

2010. szeptember 9-én benyújtott kereset — Roca kontra 
Bizottság 

(T-412/10. sz. ügy) 

(2010/C 301/92) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Roca (Saint Ouen L’Aumone, Franciaország) (képviselő: 
P. Vidal Martínez ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék nyilvánítsa részlegesen semmisnek a 2010. 
június 23-i bizottsági határozat 1. és 2. cikkét annyiban, 
amennyiben az az EUMSZ 101. cikk megsértése miatt a 
Roca France társasággal szemben aránytalan bírságot szab 
ki; ebből következően 

— a Törvényszék csökkentse a Roca France társasággal 
szemben kiszabott bírság összegét a jelen keresetben felho
zott érvekre tekintettel annyiban, amennyiben a Törvény
szék a kifejtett vagy más, általa figyelembe vett indokok 
alapján megfelelőnek ítéli; és 

— a Törvényszék a Bizottságot kötelezze a Roca France társa
ságnál felmerült költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen eljárásban megtámadott határozat megegyezik a 
T-408/10. sz. Roca Sanitario kontra Bizottság, valamint a 
T-411/10. sz. Laufen Austria kontra Bizottság ügyben megtá
madott határozattal. 

A jogalapok és fontosabb érvek hasonlóak az említett ügyekben 
felhozottakhoz.
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