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Tožba, vložena 4. junija 2008 – Gosselin World Wide
Moving proti Komisiji
(Zadeva T-208/08)
(2008/C 223/78)
Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

C 223/45

določbe, ker je določila težo kršitve, trajanje kršitve in vrednost
prodaje, ki se upoštevajo pri izračunu osnovnega zneska globe,
ter, nazadnje, pri izračunu globe ni upoštevala olajševalnih
okoliščin za tožečo stranko.

Podredno, v tretjem tožbenem razlogu zatrjuje, da naj bi Komisija kršila načelo enakega obravnavanja, zlasti, ker je določila, da
je treba pri izračunu globe upoštevati težo kršitve in vrednost
prodaje.

(1) Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju
pravil konkurence iż členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, str. 1).
(2) Uredba št. 17 Prva Uredba o izvajanju členov 85 in 86 Pogodbe
(UL 1962, 13, str. 204).
(3) Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23
(2)(a) Uredbe (ES) št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2).

Tožeča stranka: Gosselin World Wide Moving SA (Deurne, Belgija)
(zastopnika: F. Wijckmans in S. De Keer, odvetnika)
Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Tožba, vložena 6. junija 2008 – Strack proti Komisiji
Predlogi tožeče stranke
(Zadeva T-221/08)

— Odločba Komisije C(2008) 926 konč. z dne 11. marca
2008, ki je bila tožeči stranki vročena 25. marca 2008,
v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES (Zadeva
COMP/38.543 – Mednarodna selitvena dejavnost), naj se v
delu, ki se nanaša na tožečo stranko, razglasi za nično;

(2008/C 223/79)

Jezik postopka: nemščina

— podredno, člen 1 Odločbe naj se razglasi za ničnega v delu,
ki se nanaša na tožečo stranko in v katerem Komisija
ugotavlja nadaljevano kršitev tožeče stranke od 31. januarja
1992 do 18. septembra 2002, in globa, ki ji je bila naložena
v členu 2, naj se zniža v delu, ki se nanaša na tožečo
stranko, glede na trajanje kršitve;
— podredno, člen 2(e) Odločbe naj se razglasi za ničnega v
delu, ki se nanaša na tožečo stranko, zaradi razlogov, navedenih v drugem in/ali tretjem tožbenem razlogu, in ustrezno
naj se zniža globa, naložena v členu 2, v delu, ki se nanaša
na tožečo stranko;
— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik:
H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom trdi, da je bil z
Odločbo kršen člen 81 ES. V prvem delu trdi, da Komisija ni
dokazala, da bi bilo treba ravnanja, ki bi ji jih bilo mogoče
očitati, opredeliti kot znatno omejevanje konkurence v smislu
člena 81 ES. V drugem delu pa zatrjuje, da Komisija ni dokazala,
da lahko sporazum, pri katerem je sodelovala tožeča stranka,
znatno vpliva na trgovino med državami članicami.
Podredno, v drugem delu zatrjuje, da so bili z Odločbo kršeni
člen 23 Uredbe št. 1/2003 (1), člen 15(2) Uredbe št. 17/62 (2) in
Smernice o načinu določanja glob (3). Komisija naj bi kršila te

Predlogi tožeče stranke

— Za nične naj se razglasijo odločbe Komisije, ki so bile
dejansko sprejete v okviru obravnavanja prošenj tožeče
stranke za dostop do dokumentov z dne 18. in 19. januarja
2008 ter njegovih potrdilnih prošenj z dne 22. februarja
2008, 18. aprila 2008 in zlasti 21. aprila 2008 ali katerih
obstoj se na podlagi molka organa domneva v skladu s
členom 8(3) Uredbe (ES) št. 1049/2001, zlasti odločba z
dne 19. maja 2008, v delih, v katerih so bile prošnje tožeče
stranke v celoti ali delno zavrnjene,
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— Evropski komisiji naj se naloži plačilo odškodnine tožeči
stranki v ustrezni višini ali vsaj simbolične odškodnine v
višini 1 eura za nepremoženjsko škodo, ki ji tožeči stranki
nastala ob obravnavanju njenih prošenj;
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— naj se izpodbijana odločba spremeni tako, da se pritožba
zavrne;
— intervenientu naj se naloži stroške postopka, vključno s
stroški pritožbenega postopka.

— Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: Tožeča stranka.
Tožeča stranka je 18. in 19. januarja 2008 pri Komisiji zaprosila
za dostop do več dokumentov. To tožbo vlaga, ker ji dostop do
teh dokumentov vsaj delno ni bil odobren v rokih, ki so za to
določeni.
V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka zlasti uveljavlja, da
je tožena stranka kršila člen 255 ES in Uredbo (ES)
št. 1049/2001 (1) Poleg tega tožeča stranka graja kršitev načela
dobre uprave, členov 41 in 42 Listine o temeljnih pravicah ter
načel, povezanih z nujnostjo obrazložitve zavrnilnih odločb v
skladu s členom 253 ES.

Zadevna znamka Skupnosti: Besedna znamka „life light“ za proizvode iz razreda 32 (prijava št. 3 192 481).
Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom:
Sektkellerei Schloss Wachenheim AG.
Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Nemška figurativna znamka „LIGHT live“ za proizvode iz razreda 32 (znamka
št. 302 00 216).
Odločba oddelka za ugovore: Zavrnitev ugovora.

1

( ) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne
30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, str. 43).

Odločba odbora za pritožbe: Razveljavitev odločbe oddelka za
ugovore.
Navajani tožbeni razlogi: Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (ES)
št. 40/94 (1), ker med nasprotujočima znamkama ne obstaja
verjetnost zmede.

Tožba, vložena 9. junija 2008 – Sanatur proti UUNT –
Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

(1) Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki
Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).

(Zadeva T-222/08)
(2008/C 223/80)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Tožba, vložena 12. junija 2008 – Iranian Tobacco proti
UUNT – AD Bulgartabac (Bahman)
(Zadeva T-223/08)

Stranke

(2008/C 223/81)

Tožeča stranka: Sanatur GmbH (Singen, Nemčija) (zastopnik: M.
Wiume, odvetnik)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)
Stranke
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sektkellerei Schloss
Wachenheim AG (Trier, Nemčija)

Tožeča stranka: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran)
(zastopnica: M. Beckensträter, odvetnica)

Predlogi tožeče stranke

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

— Naj se razveljavi odločba prvega odbora za pritožbe UUNT
z dne 6. marca 2008 v zadevi R 1257/2006-1;

Druga stranka pred odborom za pritožbe: AD Bulgartabac Holding
(Sofija, Bolgarija)

