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Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, επίσης, ότι τόσο η διάκριση αυτή
όσο και η συγκριτικά υψηλότερη, σε σχέση με εκείνη που χορηγείται στην ίδια, ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους
άγαμους άρρενες αποσπασθέντες εθνικούς εμπειρογνώμονες (είτε
συζούν με τρίτον είτε όχι) συνιστούν παράβαση του άρθρου 141
ΕΚ και παραβίαση της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και
γυναικών εργαζομένων, καθώς και παράβαση των διατάξεων της
οδηγίας 2000/78/ΕΚ (1) και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.
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εξελίξεως της σταδιοδρομίας (ΕΕΣ) της για την χρονική περίοδο από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004.
Προς στήριξη της αιτήσεώς της αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα ισχυρίζεται ότι το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης υπέπεσε σε πλάνη
ερμηνείας και εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών βάσει των
οποίων έκρινε βάσιμες τις κρίσιμες εκτιμήσεις που είχαν γίνει δεκτές
στην επίμαχη ΕΕΣ κατά της αναιρεσείουσας.

(1) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για
τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16).

Προσφυγή της 3ης Ιουλίου 2007 — Koninklijke Grolsch
κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-234/07)
(2007/C 211/75)

Αναίρεση που άσκησε στις 5 Ιουλίου η Maddalena Lebedef-Caponi κατά της αποφάσεως που εξέδωσε στις 25 Απριλίου
2007 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση
F-71/06, Lebedef-Caponi κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
(Υπόθεση T-233/07 P)
(2007/C 211/74)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Koninklijke Grolsch NV (εκπρόσωποι: M.B.W.
Biesheuvel, advocaat, και J.K. de Pree, advocaat)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Διάδικοι

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Αναιρεσείουσα: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg,
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου) (εκπρόσωπος: F. Frabetti,
δικηγόρος)

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

Αντίδικος κατ' αναίρεση: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της αναιρεσείουσας

— να ακυρώσει εν όλω ή τουλάχιστον εν μέρει την απόφαση που
απευθύνθηκε στη Grolsch και εν πάση περιπτώσει κατά το
μέρος που απευθύνθηκε στη Grolsch·
— να ακυρώσει ή επικουρικώς να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Grolsch·
— να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:
— Να ακυρώσει την απόφαση της 25ης Απριλίου 2007 του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-71/06·

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

— Να δεχθεί τα αιτήματα της προσφεύγουσας πρωτοδίκως και,
κατά συνέπεια, να κρίνει παραδεκτή και βάσιμη την προσφυγή
στην υπόθεση F-71/06·

Η προσφεύγουσα βάλλει κατά της αποφάσεως της Επιτροπής της
18ης Απριλίου 2007 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 ΕΚ
(Υπόθεση COMP/B-2/37.766 — Ολλανδική αγορά ζύθου), με την
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην προσφεύγουσα.

— Επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης·
— Να κρίνει επί όλων των δικαστικών εξόδων και να καταδικάσει
την Επιτροπή στην καταβολή τους.
Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα
Με την αίτηση αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα ζητεί την ακύρωση της
αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης περί απορρίψεως
της προσφυγής με την οποία ζήτησε την ακύρωση της εκθέσεως

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα διατυπώνει
τρεις αιτιάσεις σχετικά με τη διαδικασία. Πρώτον, η διαδικασία είχε
άνευ λόγου μακρά διάρκεια, οπότε παραβιάστηκε η αρχή της
εύλογης προθεσμίας. Δεύτερον, προσβλήθηκαν τα δικαιώματα
άμυνας, καθόσον δεν επετράπη στην προσφεύγουσα πρόσβαση στις
απαντήσεις των άλλων μερών στην ανακοίνωση αιτιάσεων. Τρίτον,
παραβιάστηκαν οι αρχές της χρηστής διοικήσεως, περιλαμβανομένων
της αρχής της προνοίας και του τεκμηρίου αθωότητας, καθόσον η
Επιτροπή επέδειξε μεροληψία κατά την έρευνα, δεν έλαβε υπόψη
απενοχοποιητικά στοιχεία και δεν διεξήγαγε πλήρη ή επιμελή
έρευνα.
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Στη συνέχεια, η προσφεύγουσα διατυπώνει έξι αιτιάσεις κατά των
επί της ουσίας διαπιστώσεων της Επιτροπής. Κατά την προσφεύγουσα, η Επιτροπή παρέβη το άρθρο 81 ΕΚ, την υποχρέωση αιτιολογήσεως και τις αρχές της χρηστής διοικήσεως κατά τις διαπιστώσεις της σχετικά, πρώτον, με τον φερόμενο σκοπό των συναντήσεων, δεύτερον, με τη φερόμενη παρεμπίπτουσα κατανομή πελατών
στον τομέα των ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφετεριών και στον
τομέα της οικιακής καταναλώσεως, τρίτον, με τον φερόμενο συντονισμό άλλων εμπορικών όρων, τέταρτον, με τη φερόμενη συμφωνία
και/ή εναρμόνιση ως προς τις τιμές και τις αυξήσεις τιμών στον
τομέα των ξενοδοχείων, εστιατορίων και καφετεριών και στον τομέα
της οικιακής καταναλώσεως, περιλαμβανομένης της μπίρας που
πωλείται υπό το σήμα του διανομέα, πέμπτον, με τη φερόμενη διάρκεια της παραβάσεως και, έκτον, με την υποτιθέμενη άμεση συμμετοχή της προσφεύγουσας στη φερόμενη παράβαση.
Τέλος, η προσφεύγουσα διατυπώνει τρεις αιτιάσεις, σχετικά με το
ύψος του επιβληθέντος προστίμου. Κατά την προσφεύγουσα, η
Επιτροπή παρέβη το άρθρο 23, παράγραφος 2, του κανονισμού
(ΕΚ) 1/2003 (1), καθόσον όταν εφάρμοσε το κατά νόμον ανώτατο
όριο του 10 % έλαβε υπόψη κύκλο εργασιών στον οποίο περιλαμβανόταν και ο ειδικός φόρος καταναλώσεως. Η προσφεύγουσα αντιτάσσεται και στον υπερβολικό χαρακτήρα του επιβληθέντος
προστίμου, ο οποίος συνδέεται με το ότι η Επιτροπή παρέβλεψε τη
μακρά διάρκεια της διαδικασίας και δεν συνέκρινε την παρούσα
υπόθεση με την παράλληλη υπόθεση «Βελγική μπίρα» (2).

(1) Κανονισμός του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81
και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1, σ. 1).
(2) Υπόθεση IV/37.614/F3 PO/Interbrew και Alken-Maes (ΕΕ 2003, L 200,
σ. 1).
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— να ακυρώσει εν όλω ή τουλάχιστον εν μέρει την απόφαση της
Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2007 σχετικά με διαδικασία του
άρθρου 81 ΕΚ (Υπόθεση COMP/B-2/37.766 — Ολλανδική
αγορά ζύθου — C(2007) 1697 οριστικό) κατά το μέρος που
αφορά τη Bavaria NV·
— επικουρικώς, να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη
Bavaria NV·
— να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Η προσφεύγουσα βάλλει κατά της αποφάσεως της Επιτροπής της
18ης Απριλίου 2007 σχετικά με διαδικασία του άρθρου 81 ΕΚ
(Υπόθεση COMP/B-2/37.766 — Ολλανδική αγορά ζύθου), με την
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην προσφεύγουσα.
Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει,
πρώτον, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως, καθόσον η
Επιτροπή παρέλειψε να διεξαγάγει πλήρη, επιμελή και αμερόληπτη
έρευνα.
Δεύτερον, η Επιτροπή παρέβη το άρθρο 81 ΕΚ λόγω προδήλων
σφαλμάτων εκτιμήσεως, εσφαλμένης εφαρμογής του δικαίου κατά
τον καθορισμό της παραβάσεως, παραβιάσεως του τεκμηρίου αθωότητας, παραβιάσεως της αρχής της νομιμότητας και παραβάσεως
της κατά το άρθρο 253 ΕΚ υποχρεώσεως αιτιολογήσεως.
Τρίτον, η Επιτροπή εσφαλμένως καθόρισε τη διάρκεια της παραβάσεως.

Προσφυγή της 4ης Ιουλίου 2007 — Bavaria κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-235/07)
(2007/C 211/76)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Bavaria NV (εκπρόσωποι: O.W. Brouwer, advocaat, D. Mes, advocaat, και A.C.E. Stoffer, advocaat)
Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

Τέταρτον, η Επιτροπή κατά τον καθορισμό του ύψους του
προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα παρέβη το
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003 (1), τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές (2), την αρχή της ισότητας και την αρχή της αναλογικότητας.
Πέμπτον, η προσφεύγουσα προβάλλει πρόδηλη υπέρβαση μιας
εύλογης προθεσμίας για την έρευνα της Επιτροπής, η οποία διήρκεσε πάνω από επτά χρόνια.
Έκτον, η προσφεύγουσα προβάλλει παράβαση ουσιωδών τύπων,
παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως και προσβολή των
δικαιωμάτων άμυνας, λόγω της αρνήσεως να επιτραπεί πρόσβαση
τόσο στις απαντήσεις άλλων ζυθοποιείων στην ανακοίνωση αιτιάσεων όσο και σε μέρη του φακέλου της Επιτροπής που ήσαν
ουσιώδους σημασίας για την άμυνα της προσφεύγουσας.

(1) Κανονισμός του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81
και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1, σ. 1).
(2) Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 17 και του άρθρου 65, παράγραφος 5, της
Συνθήκης ΕΚΑΧ (ΕΕ 1998, C 9, σ. 3).

