
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji dnia 15 marca 2006 r. —
BASF przeciwko Komisji

(Sprawa T-15/02) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione
w sektorze witamin — Prawo do obrony — Wytyczne
w sprawie metody ustalania grzywien — Określenie kwoty
wyjściowej grzywny — Skutek odstraszający — Okoliczności
obciążające — Rola przywódcy lub inicjatora — Współpraca
podczas postępowania administracyjnego — Tajemnica zawo-

dowa i zasada dobrej administracji)

(2006/C 108/25)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BASF AG (Ludwigshafen, Niemcy) [Przedstawi-
ciele: N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, R. O' Donoghue,
barrister oraz adwokat C. Feddersen]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: pełnomocnicy R. Wainwright i L. Pignataro-Nolin]

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności lub obniżenia kwoty grzy-
wien nałożonych na skarżącą w art. 3 lit. b) decyzji Komisji
2003/2/WE z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53 porozu-
mienia o EOG (sprawa COMP/E-1/37.512 — Witaminy) (Dz.U.
2003, L 6, str. 1)

Sentencja wyroku

1) Kwoty grzywien nałożonych na skarżącą w art. 3 lit. b) decyzji
Komisji 2003/2/WE z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącej
postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53
porozumienia o EOG (sprawa COMP/E-1/37.512 — Witaminy)
za naruszenia dotyczące witamin C i D 3, beta-karotenu
i karotenoidów zostają ustalone w następujących wysokościach:

— naruszenie dotyczące witaminy C: 10,875 miliona EUR;

— naruszenie dotyczące witaminy D 3: 5,6 miliona EUR;

— naruszenie dotyczące beta-karotenu: 16 milionów EUR;

— naruszenie dotyczące karotenoidów: 15,5 miliona EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Skarżąca pokrywa cztery piąte własnych kosztów oraz cztery piąte
kosztów poniesionych przez Komisję, a ta ostatnia pokrywa jedną
piątą własnych kosztów oraz jedną piątą kosztów poniesionych
przez skarżącą.

(1) Dz.U. C 109 z 4.5.2002 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r.
— Daiichi Pharmaceutical przeciwko Komisji

(Sprawa T-26/02) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i praktyki uzgodnione
w sektorze witamin — Wytyczne w sprawie metody ustalania
grzywien — Określenie kwoty wyjściowej grzywny —
Okoliczności łagodzące — Komunikat w sprawie współpracy)

(2006/C 108/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd (Tokio, Japonia)
[Przedstawiciele: adwokaci J. Buhart i P.-M. Louis]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
pełnomocnicy R. Wainwright i L. Pignataro-Nolin]

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności lub obniżenia kwoty
grzywny nałożonej na skarżącą w art. 3 lit. f) decyzji Komisji
2003/2/WE z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53 porozu-
mienia o EOG (sprawa COMP/E-1/37.512 — Witaminy) (Dz.U.
2003, L 6, str. 1)

Sentencja wyroku

1) Kwota grzywny nałożonej na skarżącą w art. 3 lit. f) decyzji
Komisji 2003/2/WE z dnia 21 listopada 2001 r. dotyczącej
postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE oraz art. 53
porozumienia o EOG (sprawa COMP/E-1/37.512 — Witaminy)
zostaje zmniejszona do 18 000 000 EUR.
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2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Skarżąca pokryje cztery piąte własnych kosztów oraz cztery piąte
kosztów poniesionych przez Komisję, a ta ostatnia pokryje jedną
piątą własnych kosztów oraz jedną piątą kosztów poniesionych
przez skarżącą.

(1) Dz.U. C 97 z 20.04.2002

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 marca 2006 r.
— Telefon & Buch przeciwko OHIM

(Sprawa T-322/03) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Dopuszczalność skargi —
Zdarzenie losowe — Wniosek o stwierdzenie nieważności —
Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Słowny znak towarowy WEISSE SEITEN — Bezwzględne
podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b)-d)

rozporządzenia nr 40/94)

(2006/C 108/27)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH
(Salzburg, Austria) [Przedstawiciele: adwokacji H. Zeiner i
M. Baldares del Barco]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel: G.
Schneider, pełnomocnik]

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również,
interwenient przed Sądem: Herold Business Data GmbH & Co. KG
(Mödling, Austria) [Przedstawiciele: adwokaci A. Lensing-
Kramer, C. von Nussbaum i U. Reese]

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
19 czerwca 2003 r. (sprawy połączone R 580/2001-1 i R 592/
2001-1), wydaną w postępowaniu o unieważnienie znaku
między Herold Business Data AG a Telefon & Buch Verlagsge-
sellschaft mbH

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyłączeniem
kosztów poniesionych przez interwenienta.

3) Interwenient ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r.
— Herbillon przeciwko Komisji

(Sprawa T-411/03) (1)

(Urzędnicy — Powołanie — Zmiana grupy zaszeregowania
— Artykuł 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 108/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georges Herbillon (Arlon, Belgia) [Przedstawi-
ciele: N. Lhoëst i É. De Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2002 r. o osta-
tecznym zaszeregowaniu skarżącego do grupy A7, szczebel 3
oraz uchylenie decyzji Komisji z dnia 29 lipca 2003 r. o odda-
leniu zażalenia skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004 r.
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