
— że ustalenie, że skarżąca uczestniczyła w kartelu przez
okres dwóch lat i ośmiu miesięcy jest skutkiem oczywistego
błędu w ocenie,

— że Komisja nie uwzględniła dwóch okoliczności łagodzą-
cych: jedynie pasywnej roli skarżącej w kartelu i częstych
zmian celów porozumień,

— że omawiana grzywna, stanowiąc prawie dwukrotność
majątku spółki jest niesprawiedliwa i nieproporcjonalna.
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Żądania strony skarżącej

— uchylenie grzywny nałożonej na skarżącą na mocy art. 2
decyzji lub tytułem ewentualnym obniżenie jej wysokości,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca w niniejszej sprawie wnosi o uchylenie grzywny w
wysokości 30 milionów EUR nałożonej na mocy art. 2 zaska-
rżonej decyzji, której dotyczy również sprawa T-11/06 Romana
Tabacchi przeciwko Komisji, ze względu na okoliczność, że
Komisja bezprawnie niezastosowała w stosunku do niej zwol-
nienia z grzywny, które przyznała jej na podstawie pkt. 8 lit. b)
obwieszczenia Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz
zmniejszania grzywien w przypadkach karteli. (1)

Należy wskazać w tym względzie, że pozwana uchyliła przy-
znane skarżącej warunkowe zwolnienie z powodu oświad-
czenia złożonego w trakcie posiedzenia Consiglio Direttivo
stowarzyszenia zawodowego APTI, w którym skarżąca poinfor-
mowała o przedstawieniu Komisji wniosku o przyznanie prefe-
rencyjnego traktowania.

Na poparcie swych żądań skarżąca wskazuje, że:

— uprzedziła Komisję o niemożności nieujawnienia okolicz-
ności złożenia wniosku o przyznanie preferencyjnego trak-
towania,

— Komisja zaakceptowała niemożność nieujawnienia przez
Deltafinę okoliczności złożenia wniosku o przyznanie
preferencyjnego traktowania,

— urzędnicy Komisji nie poinformowali Deltafiny, że oświad-
czenie informujące o złożeniu wniosku o przyznanie prefe-
rencyjnego traktowania doprowadzi do utraty warunko-
wego zwolnienia,

— Deltafina nie przedstawiła swego wniosku o przyznanie
preferencyjnego traktowania po uzgodnieniu ze swymi
głównymi konkurentami, oraz

— ujawnienie przez Deltafinę okoliczności złożenia wniosku o
przyznanie preferencyjnego traktowania nie miało żadnego
szkodliwego wpływu na prowadzone przez Komisję docho-
dzenie.

Co się tyczy obniżki wysokości grzywny skarżąca stwierdza, że:

— w świetle umiarkowanej wartości rozpatrywanego rynku,
niskich obrotów Deltafiny i braku wpływu naruszenia na
rynek, kwota bazowa nałożonej przez Komisję grzywny jest
oczywiście nadmierna i nieproporcjonalna,

— Komisja błędnie przypisała zachowanie Deltafiny jej spółce-
matce,

— w szczególności w świetle nowej wykładni przedstawionej
w obwieszczeniu z roku 2002, obniżka grzywny i ocena
okoliczności łagodzących nie odzwierciedlają należycie
okoliczności sprawy.

(1) Dz. U. C 45 z 19.2.2002, str. 3.
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