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Acțiune introdusă la 4 iunie 2008 — Gosselin World Wide
Moving NV/Comisia Comunităților Europene
(Cauza T-208/08)
(2008/C 223/78)
Limba de procedură: olandeza

Părțile
Reclamantă: Gosselin World Wide Moving NV (Deurne, Belgia)
(reprezentanți: F. Wijckmans, advocaat, S. De Keer, avocate)
Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

C 223/45

valorii aferente vânzărilor care au stat la baza stabilirii cuantumului de bază al amenzii și, în sfârșit, în cadrul calculării
amenzii, Comisia nu a luat în considerare circumstanțele
atenuante referitoare la reclamantă.
În subsidiar, prin intermediul celui de al treilea motiv, reclamanta susține că a fost încălcat principiul egalității de tratament,
în special în ceea ce privește stabilirea gravității încălcării și a
valorii aferente vânzărilor care au fost avute în vedere la calcularea amenzii.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002
privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la
articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1,
p. 167).
(2) Regulamentul nr. 17, primul regulament de punere în aplicare a articolelor 85 și 86 din tratat (JO 13, p. 204, Ediție specială, 08/vol. 1,
p. 3).
3
( ) Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului
23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (Text cu
relevanță pentru SEE) (JO 2006, C 210, p. 2, Ediție specială 08/
vol. 4, p. 264).

Concluziile reclamantei
— Anularea Deciziei C(2008) 926 final a Comisiei din
11 martie 2008 privind o procedură de aplicare a
articolului 81 CE (cauza COMP/38543 — Servicii internaționale de mutare), comunicată reclamantei la 25 martie 2008,
în măsura în care se aplică reclamantei;

Acțiune introdusă la 6 iunie 2008 — Strack/Comisia Comunităților Europene

— în subsidiar, anularea articolului 1 din decizie, în măsura în
care se aplică reclamantei și în măsura în care se constată o
încălcare continuă săvârșită de reclamantă în perioada
31 ianuarie 1992-18 septembrie 2002, precum și reducerea
amenzii aplicate reclamantei prin articolul 2, în conformitate
cu modificarea duratei încălcării;

(Cauza T-221/08)
(2008/C 223/79)

— în subsidiar, anularea articolului 2 litera (e) din decizie, în
măsura în care aplică reclamantei, pentru argumentele invocate în al doilea și/sau în al treilea motiv, precum și reducerea corespunzătoare a amenzii aplicate reclamantei prin
articolul 2;
— obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
Prin intermediul primului motiv, reclamanta susține că decizia
încalcă articolul 81 CE. Prin intermediul primului aspect al
acestui motiv, reclamanta susține că nu s-a dovedit de către
Comisie că fapta care putea să-i fie imputată trebuie calificată
drept o restrângere sensibilă a concurenței în sensul
articolului 81 CE. Prin intermediul celui de al doilea aspect,
reclamanta susține că nu s-a dovedit de către Comisie că acordul
la care ar fi participat este susceptibil să aducă atingere în mod
considerabil comerțului între statele membre.
În subsidiar, prin intermediul celui de al doilea motiv, reclamanta susține că decizia a încălcat articolul 23 din Regulamentul nr. 1/2003 (1), articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 17/62 (2) și Orientările privind calcularea amenzilor (3). Comisia a încălcat aceste dispoziții în ceea ce privește
stabilirea gravității încălcării și a duratei încălcării, stabilirea

Limba de procedură: germana

Părțile
Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H.
Tettenborn, avocat)
Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei adoptate de Comisia Europeană, efectiv sau
implicit în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, în cadrul soluționării cererilor
de acces la documente ale reclamantului, din 18 și
19 ianuarie 2008 și a cererilor sale de confirmare din
22 februarie 2008, din 18 aprilie 2008 și, în special, din
21 aprilie 2008 și în special a deciziei Comisiei din 19 mai
2008, în măsura în care acestea resping, în tot sau în parte,
cererile reclamantului;
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— obligarea Comisiei Europene la plata de despăgubiri către
reclamant, pentru prejudiciile imateriale și morale suferite de
acesta ca urmare a modului de soluționare a cererii sale, sub
forma unei sume adecvate, însă cel puțin a unei despăgubiri
simbolice de 1 euro;
— obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.
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— modificarea deciziei atacate în sensul respingerii recursului;
— obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată,
inclusiv a celor efecuate în procedura de recurs în fața OAPI.

Motivele și principalele argumente
Persoana care solicită înregistrarea mărcii comunitare: reclamanta.

Motivele și principalele argumente
La 18 și la 19 ianuarie 2008, reclamantul a solicitat Comisiei
accesul la numeroase documente. Acesta a formulat acțiunea de
față, pentru că accesul la aceste documente nu i-a fost acordat,
cel puțin în parte, în termenele prevăzute în acest scop.
În susținerea acțiunii sale, reclamantul arată, în special, că pârâta
a încălcat articolul 255 CE, precum și Regulamentul (CE)
nr. 1049/2001 (1). În plus, reclamantul invocă încălcarea principiilor bunei administrări, încălcarea articolelor 41 și 42 din
Carta drepturilor fundamentale, precum și a principiilor referitoare la necesitatea motivării deciziilor de respingere în conformitate cu articolul 253 CE.

Marca comunitară vizată: marca verbală „life light” pentru produse
din clasa 32 (cererea de înregistrare nr. 3 192 481).
Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG.
Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: marca germana figurativă „LIGHT live” pentru produse din clasa 32 (marca
nr. 302 00 216).
Decizia diviziei de opoziție: respinge opoziția.
Decizia camerei de recurs: anulează decizia diviziei de opoziție.

1

( ) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele
Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145,
p. 43, Ediție specială, 01/vol. 3, p. 76).

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul (CE) nr. 40/94 (1), întrucât nu există risc de
confuzie între mărcile în conflict.

(1) Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/
vol. I, p. 146).

Acțiune introdusă la 9 iunie 2008 — Sanatur/OAPI —
Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)
(Cauza T-222/08)
(2008/C 223/80)

Acțiune introdusă la 12 iunie 2008 — Iranian Tobacco
Company/OAPI — AD Bulgartabac (Bahman)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana
(Cauza T-223/08)
(2008/C 223/81)
Părțile
Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Reclamantă: Sanatur GmbH (Singen, Germania) (reprezentant: M.
Wiume, Rechtsanwalt)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

Părțile

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Trier, Germania)

Reclamant: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (reprezentant: M. Beckensträter, Rechtsanwältin)

Concluziile reclamantei

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale)

— Anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din
6 martie 2008 în cauza R 1257/2006-1;

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs:
AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)

