
Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2005 r. — Oxley
Threads przeciwko Komisji

(Sprawa T-448/05)

(2006/C 48/79)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Oxley Threads Ltd (Ashton-Under-Lyne, Zjed-
noczone Królestwo) [Przedstawiciele: G. Peretz, Barrister,
M. Rees, K. Vernon, Solicitors]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 2(b) decyzji Komisji z dnia
14 września 2005 r. dotyczącej postępowania na podstawie
art. 81 WE i art. 53 EOG w sprawie 38.337– PO/Thread w
zakresie, w jakim nakłada ona na skarżącą grzywnę w
wysokości 1271 mln EUR lub, ewentualnie, obniżenie tej
grzywny;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W zaskarżonej decyzji Komisja stwierdziła, że skarżąca, wśród
innych przedsiębiorstw, naruszyła art. 81 WE i art. 53 EOG
poprzez uczestnictwo w porozumieniach i w praktykach
uzgodnionych na rynkach nici wykorzystywanych w przemyśle
samochodowym w EOG. W następstwie tego Komisja nałożyła
na skarżącą grzywnę w wysokości 1271 mln EUR.

Na poparcie swej skargi o stwierdzenie nieważności zaska-
rżonej decyzji skarżąca podnosi, po pierwsze, że Komisja naru-
szyła zasady równego traktowania i zasady proporcjonalności
oraz swoje własne wytyczne, ustalając kwotę podstawową
grzywny bez uwzględnienia faktu, że w przeciwieństwie do
pozostałych uczestników kartelu spółka skarżąca należy do
małych i średnich przedsiębiorstw i niezależnie od wszelkich
wskaźników jest mniejsza od każdego innego uczestnika
kartelu. Skarżąca dodaje, że Komisja ustaliła jednakową kwotę
podstawową grzywny dla niej oraz dla dwóch innych uczest-
ników kartelu, mających 71 razy większy obrót całkowity. W
związku z tym skarżąca uważa, że Komisja nie wzięła pod
uwagę rażąco nieproporcjonalnego wpływu, jaki grzywna w tej
wysokości wywrze na skarżącą, jak również faktu, że w okresie
popełnienia tych naruszeń skarżąca dopiero stawała się
znaczącym dostawcą nici wykorzystywanych w przemyśle
samochodowym dla klientów z EOG poza granicami Zjedno-
czonego Królestwa. Skarżąca podnosi wreszcie, że według

ustaleń Komisji oraz zebranych przez nią dowodów udział
skarżącej w kartelu miał mniejsze znaczenie i mniejszy wpływ
na konkurencję niż udział pozostałych przedsiębiorstw, w
szczególności wspomnianych dwóch przedsiębiorstw, dla
których kwota podstawowa grzywny została ustalona w tej
samej wysokości.

Skarżąca utrzymuje ponadto, że Komisja nie dopełniła
obowiązku uzasadnienia stosowności wymierzonej kwoty
podstawowej, naruszyła własne wytyczne i popełniła oczywisty
błąd w ocenie poprzez niewystarczające uwzględnienie zakresu
współpracy skarżącej w toku postępowania, jak również, że
naruszyła własne wytyczne, zasadę równego traktowania oraz
popełniła oczywisty błąd w ocenie poprzez zaliczenie tego
kartelu do kategorii „bardzo poważnych” naruszeń.

Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2005 r. — Compo-
nenta przeciwko Komisji

(Sprawa T-455/05)

(2006/C 48/80)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Componenta Oyj (Helsinki, Finlandia) [Przedsta-
wiciel: adwokat M. Savola]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2005)3871
wersja ostateczna z dnia 20 października 2005 r. w sprawie
pomocy państwa przyznanej przez Republikę Finlandii
spółce Componenta w charakterze pomocy inwestycyjnej;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania wraz z odset-
kami.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga dotyczy decyzji Komisji C(2005)3871 wersja ostateczna
z dnia 20 października 2005 r. uznającej pomoc państwa przy-
znaną przez Republikę Finlandii spółce Componenta za
niezgodną z art. 87 WE (pomoc nr C 37/2004, sygn. NN 51/
2004).
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