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По мнението на жалбоподателя обжалваното решение и
изпратеният с него формуляр нарушават изискванията на
общия принцип на точност, тъй като по много пунктове
тези документи са неясни, неопределени и противоречиви и
не съдържат ясни указания какво поведение да следва жалбо
подателят. Последният не е можел да определи извън
всякакво съмнение какво се очаква да направи, за да
избегне риска от налагане на санкция. Комисията не е отго
ворила или не е отговорила в достатъчна степен на многоб
ройните отправени от жалбоподателя запитвания и искания
за уточняване.
5. Пето правно основание: нарушение на правото на защита на
жалбоподателя
Обжалваното решение нарушава правото на защита на
жалбоподателя, гарантирано в член 6 от Европейската
конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи (ЕКПЧ) и в член 48, параграф 2 от Хартата на
основните права на Европейския съюз, като принуждава
жалбоподателя да участва активно в преценката на
търговската информация, което всъщност спада към задъл
жението на Комисията за събиране на доказателства.
(1) Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година
относно изпълнението на правилата на конкуренция, предвидени в
членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

Жалба, подадена на 14 юни 2011 г. — Leopardi Dittajuti/
СХВП — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)
(Дело T-303/11)
(2011/C 238/50)

C 238/29

Правни основания и основни доводи
Заявител на марката на Общността: Жалбоподателят
Марка на Общността, предмет на спора: Словната марка на
Общността „CONTE LEOPARDI DITTAJUTI“ за стоки и услуги
от класове 33, 35, 40 и 43, регистрирана под № 6428338
Притежател на марката или знака, на която/който се прави
позоваване в процедурата по възражение: Другата страна в произ
водството пред апелативния състав
Марка или знак, на която/който се прави позоваване в подкрепа
на възражението: Фигуративната марка „Leopardi“, регистрирана
в Испания под № 2073540 за стоки от клас 33
Решение на отдела по споровете: Уважава възражението за част
от оспорваните стоки и услуги
Решение на апелативния състав: Отхвърля жалбата като
недопустима
Изложени правни основания: Неправилно тълкуване на член 60
от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета, на правило 49,
параграф 1 и правило 20, параграф 7, буква в) от Регламент
(ЕО) № 2868/95 на Комисията, приложим към производството
по обжалване по силата на правило 50, параграф 1 от същия
регламент, доколкото апелативният състав: (i) неправилно е
решил да откаже спиране на производството и отлагане на
срока, както съвместно са поискали страните; (ii) неправилно е
взел предвид съвместното искане на страните едва след изтичане
на срока за представяне на правни основания, като по този
начин на практика е попречил на заинтересованата страна да
ги представи в надлежния срок и е провокирал изтичането на
същия; и (iii) е нарушил процесуалните изисквания, доколкото
не разгледал основанията за обжалване, при все че релевантните
твърдения били представени след изтичането на срока, с което е
нарушил и общите принципи на процесуална икономия и на
защита на валидността на процесуалните действия.

Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti
(Numana, Италия) (представители: D. De Simone, D.
Demarinis и G. Orsoni, адвокати)

Жалба, подадена на 10 юни 2011 г. — Schwenk Zement/
Комисия
(Дело T-306/11)
(2011/C 238/51)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Pedro
Llopart Vilarós (Sant Sadurní D'Anoia, Испания)
Искания на жалбоподателя

Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Schwenk Zement KG (Улм, Германия) (пред
ставител: M. Raible, Rechtsanwalt)
Ответник: Европейска комисия

Жалбоподателят моли Общия съд:
Искания на жалбоподателя
— да отмени решението на втори апелативен състав на
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки,
дизайни и модели) от 6 април 2011 г. по преписка
R 1437/2010-2 и вследствие на това да изиска от
Службата приемане на необходимите мерки за съобразяване
с постановеното решение, и
— да осъди ответника да заплати разноските, направени в
производствата пред всички инстанции.

Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени Решение на Комисията С(2011) 2367 окончателен
от 30 март 2011 г. (преписка COMP/39.520 — Цимент и
свързани продукти);
— в съответствие с член 87, параграф 2 от Процедурния
правилник на Общия съд да осъди Комисията да заплати
съдебните разноски на жалбоподателя.
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Правни основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет правни
основания.
1. Първо правно основание: непропорционалност на формата на
решението
Обжалваното решение нарушава принципа на пропорцио
налност, тъй като представлява първата мярка по
разследване, насочена срещу жалбоподателя, а жалбопод
ателят е бил готов да предостави информация.
— Несъмнено Регламент (ЕО) № 1/2003 (1) на Съвета не
въвежда никакво степенуване по значимост между обик
новено искане за предоставяне на информация и решение
да се поиска информация. Това обаче не променя факта,
че принципът на пропорционалност следва да се спазва,
когато се избира мярка по разследване.
— В сравнение с решение да се поиска информация по
смисъла на член 18, параграф 3 от Регламент
№ 1/2003 искане за предоставяне на информация по
смисъла на член 18, параграф 2 от Регламент
№ 1/2003 е по-благоприятният и ефикасен способ
при наличие на готово да предоставя информация
предприятие.

— Обжалваното решение не излага твърденията, насочени
срещу жалбоподателя. То също така не позволява да се
разбере в каква връзка се намира исканата информация с
излаганите твърдения.
— Липсва също достатъчна обосновка за определянето на
срока като цяло, както и за съкращаването на пред
видения в проекторешението срок от два месеца до две
седмици за даване на отговор по въпрос 11.
5. Пето правно основание: нарушаване на правата на защита на
жалбоподателя
В резултат на упражнявания от Комисията времеви натиск са
били нарушени правата на защита на жалбоподателя,
особено закрилата му от възможно самообвинение.
(1) Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година
относно изпълнението на правилата на конкуренция, предвидени в
членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално
издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).

Жалба, подадена на 13 юни 2011 г. — Eurallumina/
Комисия
(Дело T-308/11)

2. Второ правно основание: нарушение на член 18, параграф 3
от Регламент № 1/2003
Обжалваното решение не отговаря на изискванията на
правната база по член 18, параграф 3 от Регламент
№ 1/2003

13.8.2011 г.

(2011/C 238/52)
Език на производството: италиански
Страни

— Комисията не изтъква никакво конкретно твърдение и
информацията, изисквана с искането за предоставяне на
информация, до голяма степен не разкрива връзка с изла
ганото твърдение.

Жалбоподател: Eurallumina SpA (Portoscuso, Италия) (пред
ставител: V. Leone, avvocato)

— Следователно искането за предоставяне на информация
не е необходимо за разследването на Комисията. Изиск
ваната информация не може да представлява доказа
телство за нарушение на картелното право.

Искания на жалбоподателя

3. Третото правно основание: непропорционалност на опред
еления срок
Двуседмичният срок за даване на отговор по въпрос 11 не е
бил достатъчен за жалбоподателя.
— В сравнение с проекторешението, в обжалваното решение
Комисията необосновано е съкратила от два месеца на две
седмици срока за даване на отговор по въпрос 11.
— Даването на отговор в срок е било невъзможно за жалбо
подателя в рамките на двуседмичния срок. Въпреки това
Комисията категорично е отказала удължаване на срока.
— По-дълъг срок е бил абсолютно необходим вследствие
обема на исканата информация, трудността по набавянето
на информацията, както и индивидуалното положение на
жалбоподателя.
4. Четвърто правно основание: недостатъчна обосновка на
обжалваното решение
Обжалваното решение не е правилно обосновано.

Ответник: Европейска комисия

Главно искане:
— да се отмени изцяло обжалваното решение в частта, в която
се отнася до Eurallumina.
При условията на евентуалност:
— да се отмени член 2 от обжалваното решение в частта, в
която се отнася до мярката по старя Указ 2004 и след
ователно член 3 от обжалваното решение в частта, в която
се отнася до разпореждането за възстановяване по отношение
на Eurallumina.
При условията на последваща евентуалност:
— да се отмени член 3 от обжалваното решение в частта, в
която се отнася до разпореждането за възстановяване по
отношение на Eurallumina.
Във всички случаи:
— да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.
Правни основания и основни доводи
Иска се отмяната на обжалваното решение което:

