
A felperes szerint a megtámadott határozat sérti az EK 151. cikk
(4) bekezdését, mivel a Bizottság nem vette kellőképpen figye-
lembe a kulturális sokszínűség következményeit Európában
azáltal, hogy előírta az állítólagos összehangolt magatartás
beszüntetését az EGT jogkezelő szervezetek által azon egyéb
EGT jogkezelő szervezeteknek adott meghatalmazások területi
hatályának kijelölését illetően, amelyek a repertoárjuk tekinte-
tében a műholdas, vezetékes és internetes használatra vonatkozó
engedélyeket kiadják. A felperes ezenfelül azt állítja, hogy a hatá-
rozat veszélyeztetni fogja a kulturális sokszínűséget Európában,
mivel kevésbé ismert kulturális háttérrel rendelkező zeneszerzők
elveszítik azt a biztonságot, amelyet a jelenlegi rendszer biztosít
a számukra arra vonatkozóan, hogy zeneműveiket engedélyezik
és megkapják a jogdíjakat az összes olyan terület vonatkozá-
sában, ahol zeneműveiket előadásra kerülnek.

A felperes továbbá azt állítja, hogy a Bizottságnak figyelembe
kellett volna vennie azt a tényt, hogy a versenykorlátozás,
amelyet megjelölt, fiktív vagy legalábbis marginális jelentőségű.
A felperes álláspontja szerint nem áll fenn az EK 81. cikk
(1) bekezdése értelmében vett versenykorlátozás. Sőt, a felperes
azt állítja, hogy a Bizottság jogi hibát, illetve nyilvánvaló értéke-
lési hibát vétett akkor, amikor a fenti rendelkezést alkalmazta.
Végül a felperes azt állítja, hogy a Bizottságnak jogilag mentesí-
tenie kellett volna az összehangolt magatartást az EK 81. cikk
(3) bekezdése értelmében. Azáltal, hogy nem így járt el, szükség-
telenül veszélyeztette a kulturális sokszínűséget Európában.

(1) International Confederation of Societies of Authors and Composers
(CISAC) (szerzők és zeneszerzők egyesületeinek nemzetközi szövet-
sége).
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Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– kötelezze az Acentro Turismo S.p.A-t 13 497,46 euró tőke
megfizetésére;

– kötelezze az említett társaságot 2 278,55 euró késedelmi
kamat címén történő megfizetésére, amely jelen keresetlevél
benyújtásának időpontjában esedékes, valamint azon kése-
delmi kamatok megfizetésére, amelyek jelen keresetlevél
benyújtását követően, a tőke tényleges kifizetéséig válnak
esedékessé, és amelyeket utólag, az olasz jog által megállapí-
tott kamatmérték alapján kell számszerűsíteni;

– kötelezze az említett társaságot a fenti, jelen keresetlevél
benyújtásakor esedékes késedelmi kamatokra fizetendő kése-
delmi kamatok megfizetésére, amelyeket utólag, az előbbi
kamatok megfizetésének időpontjában az olasz jog által
megállapított kamatmérték alapján kell számszerűsíteni;

– kötelezze az említett társaságot az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen keresetével az Európai Közösségek Bizottsága mint az
Európai Atomenergia-közösség (Euratom) képviselője azt kéri,
hogy az Elsőfokú Bíróság kötelezze az olasz Acentro Turismo
S.p.A-t 13 497,46 euró késedelmi kamattal növelt összegének
megfizetésére az 1990-ben az említett társaságnak az Ispra
helyiségeiben ellátandó utazási irodai feladatokat odaítélő
349-90-04 TL ISP I. sz. szolgáltatási szerződésben rögzített
végrehajtási szabályok alapján.

A Bizottság e tekintetben azt állítja, hogy az Acentro társaság
nem egyenlített ki két, a Bizottság által a vitatott szerződés
8. cikke alapján kiállított számlát, és e követelés fennállása
kellően bizonyított, tekintettel e szerződés tartalmára, így a
szóban forgó követelés nem vitatott, határozott összegű és
esedékes.
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