
3) A William Prym és a Prym Consumer maga viseli saját költségei
90 %-át, és a Bizottság költségeinek 90 %-át, utóbbi maga viseli
saját költségei 10 %-át és a William Prym és a Prym Consumer
költségeinek 10 %-át.

(1) HL C 106., 2005.4.30.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete – Coat
Holdings és Coats kontra Bizottság

(T-36/05. sz. ügy) (1)

(„Verseny – Kartellek – Rövidáruk (tűk) európai piaca –

Termékpiac felosztása – A földrajzi piac felosztása – Bizonyí-
tékok értékelése – Megbeszéléseken való részvétel – Háromol-
dalú megállapodás – Bírság – A jogsértés súlya és időtartama

– Enyhítő körülmények”)

(2007/C 247/47)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Coat Holdings Ltd (Uxbrigde, Middlesex, Egyesült
Királyság) és J & P Coats Ltd (Uxbridge) (képviselők: W. Sibree
és C. Jeffs, solicitors)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: F. Castillo
de la Torre és K. Mojzesowicz, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban
hozott, 2004. október 26-i C (2004) 4221. számú végleges
bizottsági határozat (COMP/F-1/38.338 – PO/tűk ügy) megsem-
misítése iránti kérelem, másodlagosan pedig a felperesekre kisza-
bott pénzbírság hatályon kívül helyezése vagy csökkentése iránti
kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az EK 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban hozott, 2004.
október 26-i C (2004) 4221. számú végleges bizottsági határoza-
tot (COMP/F-1/38.338 – PO/tűk ügy) megsemmisíti, ameny-
nyiben az megállapítja, hogy a felperesek 1997. március 13-át
követően megsértették az EK 81. cikk (1) bekezdését.

2) A határozat 2. cikkében a felperesekre kiszabott bírság összegét
20 millió euróban állapítja meg.

3) A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

4) A felperesek viselik a saját költségeik kétharmadát és a Bizottság
részéről felmerült költségek kétharmadát, és ez utóbbi maga viseli a
saját költségeinek egyharmadát és a felperesek részéről felmerült
költségek egyharmadát.

(1) HL C 93., 2005.4.16.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete – UFEX
és társai Bizottság

(T-60/05. sz. ügy) (1)

(Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Nemzetközi gyors-
posta-szolgáltatási piac – Panaszt elutasító határozat – A
panaszt elutasító határozat közösségi bíróság általi megsem-
misítése – A panasz újbóli vizsgálata és újbóli elutasítása –

Közvállalkozás)

(2007/C 247/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: az Union française de l'express (UFEX) (Roissy-en-
France, Franciaország); a DHL Express (France) SAS, korábban
DHL International SA (Roissy-en-France); a Federal express inter-
national (France) SNC (Gennevilliers, Franciaország) és a CRIE
SA (Asnières, Franciaország) (képviselők: É. Morgan de Rivery és
J. Derenne, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (kezdetben:
A. Bouquet és O. Beynet, később A. Bouquet és V. Di Bucci,
meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: a Chronopost SA (Issy-les-
Moulineaux, Franciaország) (képviselő: D. Berlin, ügyvéd), és La
Poste (Párizs, Franciaország) (képviselő: H. Lehman, ügyvéd)

Az ügy tárgya

A 2004. november 19-i SG-Greffe (2004) D/205294 bizottsági
határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely határozat eluta-
sította a felperesek által a francia posta és a francia kormány
ellen a franciaországi nemzetközi gyorsposta szolgáltatások
piacával kapcsolatban benyújtott panaszt
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