
Wreszcie skarżąca wskazuje na naruszenie obowiązku uzasad-
nienia oraz naruszenie ogólnej zasady dobrej administracji
wskutek nadmiernej długości wstępnego badania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE
(Dz.U. L 83, str. 1)
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Żądania strony skarżącej

— uznanie skargi o stwierdzenie nieważności za niedopusz-
czalną;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji D/201953 z dnia
10 kwietnia 2006 r. odrzucającej trzy wnioski EAEPC prze-
ciwko GlaxoSmithKline w sprawie naruszenia art. 82 WE;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w
sprawach COMP/38.181, 38.274 i 38.275 — EAEPC prze-
ciwko Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Severent) dotyczącej
trzech wniosków skarżącej, w których podnosiła ona naru-
szenie art. 82 WE przez grecką spółkę zależną GlaxoSmith-
Kline, polegające na odmowie dostawy trzech produktów (o
nazwach Imigran, Lamictal i Severent) do greckich hurtowni

farmaceutycznych, a poprzez to na ograniczaniu handlu
równoległego. W zaskarżonej decyzji powiadomiono skarżącą,
że sprawą zajmuje się grecki organ ochrony konkurencji i że
wnioski zostały odrzucone na podstawie art. 13 rozporzą-
dzenia Rady nr 1/2003 (1).

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że Komisja naru-
szyła obowiązek uzasadnienia. Zdaniem skarżącej samo
odesłanie do treści art. 13 rozporządzenia nr 1/2003 nie
wystarczy, by umożliwić skarżącej dokonanie oceny, czy
Komisja wzięła pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, ani
by umożliwić sądowi sprawowanie uprawnień kontrolnych.

Ponadto skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła art. 211 i 85
WE oraz rozporządzenie nr 1/2003, nie przejmując kompe-
tencji w tej sprawie od greckiego organu ochrony konkurencji
na podstawie 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003. Zdaniem
skarżącej Komisja nie wzięła pod uwagę faktu, że krajowa
procedura jest zbyt długa, by osiągnąć zadowalający rezultat,
że we wnioskach poruszone zostały nowe zasadnicze kwestie z
zakresu wspólnotowego prawa konkurencji oraz problemy
istniejące w większej liczbie państw członkowskich, ani tego że
Komisja ma obowiązek zapewnienia skutecznego stosowania
wspólnotowego prawa konkurencji.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w
art. 81 i 82 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 1,
str. 1)
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