
Strona skarżąca podnosi następnie, iż Komisja naruszyła
również ciążący na niej na mocy art. 253 WE obowiązek
właściwego uzasadnienia jej decyzji ze względu na to, iż
Komisja opierała się na informacji uznanej za mającą charakter
poufny i nieudostępnionej stronie skarżącej.

Strona skarżąca podnosi również kwestię, że portugalski rynek
gazu zalicza się do rynków „wschodzących” zgodnie z art. 28
ust. 2 dyrektywy 2003/55 (1) oraz że korzysta on z prawa do
odstąpienia od stosowania tejże dyrektywy do kwietnia 2007 r.
Strona skarżąca uważa, iż oceniając wpływ koncentracji na nie
otwarty na konkurencję rynek gazu, Komisja naruszyła prawo
rządu portugalskiego do dokonania restrukturyzacji sektora
gazu w okresie obowiązywania odstępstwa. Następnie twierdzi
ona, iż Komisja mylnie zastosowała występujące w art. 2
rozporządzenia 4064/89 (2) kryterium merytoryczne, usiłując
dokonać oceny skutków zamierzonej koncentracji na zakoń-
czenie okresu obowiązywania odstępstwa, to znaczy kilka lat
później.

Dalsze naruszenie tego artykułu jak również obowiązku
uzasadnienia polega zdaniem strony skarżącej na tym, iż
Komisja nie dokonała oceny czy umocnienie pozycji domi-
nującej strony skarżącej i Gás de Portugal na rynku energii
elektrycznej i gazu spowodowałoby znaczące utrudnienie
konkurencji.

Wreszcie strona skarżąca twierdzi, iż Komisja naruszyła art. 8
ust. 2 i art. 8 ust. 3 rozporządzenia 4064/89 dochodząc do
wniosku, że bez względu na proponowane przez strony zobo-

wiązania, zamierzona transakcja winna być uznana za
niezgodną ze wspólnym rynkiem.

(1) Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego
gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz. U. L 176 str.
57).

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U. L 257 str.
13).

Wykreślenie sprawy T-131/03 (1)

(2005/C 82/79)

(Język postępowania: niemiecki)

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2005 r. prezes drugiej izby
Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził
wykreślenie sprawy T-131/03 Sinziger Mineralbrunnen GmbH
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

(1) Dz.U. C 158 z 5.7.2003
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