
– az 1/2003 rendelet 20. cikke (4) bekezdésének a megsértése,
mivel sem a felperesek, sem az Ordre National des Pharma-
ciens i) nem vállalkozások, mivel semmilyen gazdasági tevé-
kenységet nem gyakorolnak, vagy ii) nem minősülhetnek
vállalkozások társulásainak, mivel olyan tagokat egyesítenek,
akik nem mind gyakorolnak gazdasági tevékenységet, és nem
felelnek meg a Bíróság által a közfeladatot ellátó szakmai
társulások tekintetében a vállalkozások társulásaira vonatko-
zóan megállapított ismérveknek.

(1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rende-
let (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet,
2. kötet, 205. o.).

2009. január 21-én benyújtott kereset – Biocaps kontra
Bizottság
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Felek

Felperes: Biocaps (Orsay, Franciaország) (képviselők: Y.-R. Guillou,
H. Speyart és T. Verstraeten ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a vitatott határozatot; és

– a Bizottságot kötelezze a saját költségei, valamint a felperesek
részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis
üzemeltetéséért felelős jogi személy, és a 2008. október 29-i
C(2008)6524 bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amely-
lyel a Bizottság az 1/2003 rendelet (1) 20. cikkének (4) bekezdése
alapján elrendelte, hogy az említett laboratórium, valamint az
általa közvetlenül vagy közvetetten irányított valamennyi
jogalany vizsgálatnak vesse alá magát az EK 81. és/vagy a
82. cikk rendelkezéseivel ellentétes összehangolt megállapodá-
sokat vagy gyakorlatokat érintő esetleges részvételükre, vagy
azok esetleges végrehajtására vonatkozóan.

E magatartás olyan döntésekben nyilvánult meg, amelyek annak
a megakadályozására irányultak, hogy a gyógyszerészek és/vagy
a jogi személyek hozzáférhessenek az orvosbiológiai vizsgálati
szolgáltatások piacához, valamint a gyógyszerészek és/vagy jogi
személyek e piacon gyakorolt tevékenységének a korlátozására,
illetve az e piacról való kizárásukra.

Keresetének alátámasztása végett a felperes egyetlen jogalapra
hivatkozik, amelyet azon elv megsértésére alapít, amely szerint a
közösségi intézmények határozatait jogi személyiséggel rendel-
kező személyeknek kell címezni, tekintettel arra, hogy a vitatott
határozat címzettje a határozat elfogadásakor már nem létezett.

(1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rende-
let (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet,
2. kötet, 205. o.).

Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 17-i végzése – Groupe
Perry et Isibiris kontra Bizottság

(T-132/98. sz. ügy) (1)

(2009/C 55/90)

Az eljárás nyelve: francia
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