
Zarzuty powołane przez skarżącą są podobne do zarzutów
podniesionych we wspomnianej wyżej sprawie (naruszenie
zasady równego traktowania i naruszenie art. 23 ust. 2
rozporządzenia nr 1/2003).

Skarżąca twierdzi w szczególności, że Komisja przy obliczaniu
kwoty bazowej grzywny zastosowała bardziej rygorystyczne
współczynniki odstraszające, niż w stosunku do innych prze-
twórców hiszpańskich. Ponadto postępowanie skarżącej nie
może zostać przypisane jej spółkom-matkom: Trans-Conti-
nental Corporation Leaf Tobacco, Standard Commercial
Tobacco Corporation i Standard Commercial Corporation.

Podobnie, uważa ona, iż zostały naruszone wytyczne odnośnie
metod ustalania grzywien, a także zasada ochrony uzasadnio-
nych oczekiwań, w zakresie w jakim Komisja nie wzięła pod
uwagę okoliczności łagodzących, takich jak to, że po raz
pierwszy badano sektor surowca tytoniowego, że skarżąca
zaprzestała naruszeń z chwilą pierwszej interwencji Komisji
oraz że porozumień nie stosowano w latach 1996 i 1997.

(1) Dotychczas nie opublikowana w Dz.U.

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2005 r. przez
Agroexpansión, S.A. przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa T-38/05)

(2005/C 82/76)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 22 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Agroexpansión, S.A.
z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowanej przez
Jaimego Folguerę Crespa i Patricię Vidal Martínez, adwokatów z
Ilustre Colegio w Madrycie, przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1) stwierdzenie częściowej nieważności art. 3 decyzji Komisji z
dnia 20 października 2004 r. i zmniejszenie wysokości
grzywny nałożonej na Agroexpansión;

2) obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

W niniejszym postępowaniu zaskarżono tę samą decyzję, którą
zaskarżono w sprawie T-24/05 Standard Comercial i inni prze-
ciwko Komisji. (1)

Zarzuty powołane przez skarżącą są podobne do zarzutów
podniesionych we wspomnianej wyżej sprawie (naruszenie
zasady równego traktowania i naruszenie art. 23 ust. 2
rozporządzenia nr 1/2003).

Skarżąca twierdzi w szczególności, że Komisja przy określaniu
wysokości grzywny nałożonej na nią błędnie uwzględniła skon-
solidowany obrót grupy przedsiębiorstw, na której czele stoi
DIMON INC. Poza tym, AGREXPANSION należy do tej grupy
dopiero od listopada 1997 r.

Ponadto, Komisja nie wzięła pod uwagę okoliczności
łagodzącej, jaką jest fakt, iż skarżąca zaprzestała uczestnictwa
w praktykach z chwilą, gdy dowiedziała się o środkach kontroli
Komisji.

(1) Dotychczas nie opublikowana w Dz.U.

Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2005 r. przez Calavo
Growers of California przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory)

(Sprawa T-53/05)

(2005/C 82/77)

(Język, w którym została sporządzona skarga: hiszpański)

W dniu 24 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Calavo Growers of
California, reprezentowanej przez adwokatów Enrique Armija
Chavarri i Antonia Castána Péreza-Gómeza, przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory).
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