
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)

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2006 r. — European
Association of Euro-Pharmaceutical Companies przeciwko

Komisji

(Sprawa T-153/06)

(2006/C 178/68)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Association of Euro-Pharmaceutical
Companies (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: W. Rehmann, M.
Hartmann-Rüppel, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

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)

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Republika
Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-154/06)

(2006/C 178/69)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (Przedstawiciel: Paolo Gentili,
Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga skierowana jest przeciwko decyzji Komisji C(2006)1171
z dnia 23 marca 2006 r. dotyczącej obniżenia pomocy finan-
sowej Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przyznanej
decyzją C(95) 2194 z dnia 28 września 1995 r., zmienionej po
raz ostatni decyzją C(2000) 2862 z dnia 26 stycznia 2001 r.,
dla programu operacyjnego w Regione Sicilia objętego wspól-
notowymi ramami wsparcia na pomoc strukturalną Wspólnoty
w ramach celu (1) we Włoszech w okresie 1994-1999. W
decyzji tej Komisja postanowiła obniżyć o ok. 115 mln EUR
dofinansowanie przyznane temu programowi, ponieważ admi-
nistracja krajowa nie dostarczyła odpowiednich wyjaśnień w
sprawie niektórych aspektów wniosku o płatność końcową.

W uzasadnieniu zarzutów skarżący podnosi:

— Naruszenie art. 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4253/88
z dnia 19 grudnia 1988 r. ustanawiającego przepisy
wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 2052/88 w
odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy struk-
turalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego
Banku Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami
finansowymi 1, ponieważ Komisja nie zastosowała obniżki
pomocy w następstwie „odpowiedniego zbadania sprawy”,
jak przewidziano w tym przepisie. Komisja ograniczyła się
bowiem do powtórzenia wniosków organu kontroli
wewnętrznej administracji regionalnej Sycylii, który wyraził
wątpliwości dotyczące prawidłowości zarządzania pewnymi
projektami.

— Naruszenie tego samego przepisu ww. rozporządzenia,
ponieważ Komisja oparła swoją decyzję jedynie na fakcie,
że administracja krajowa nie rozpatrzyła w terminie jej
wniosków o szczegółowe zbadanie, nie weryfikując, czy
nieprawidłowości faktycznie wystąpiły.

— Naruszenie art. 23 i 24 ww. rozporządzenia nr 4253/88
oraz art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2064/97 z dnia
15 października 1997 r. ustanawiającego szczegółowe usta-
lenia w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 4253/88 dotyczącego kontroli finansowej operacji
współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych, przepro-
wadzanej przez Państwa Członkowskie (2). Skarżąca
podnosi w tym względzie, że Komisja zasadniczo przejęła
wnioski wyrażone przez krajowy organ kontroli
wewnętrznej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 8
rozporządzenia nr 2064/97, podczas gdy oświadczenie to
miało jedynie charakter podsumowujący i informacyjny.
Komisja powinna była natomiast przeprowadzić odpo-
wiednie i niezależne dochodzenie.

— Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych, ponieważ
Komisja z jednej strony nie dała administracji krajowej
wystarczającej ilości czasu na przeprowadzenie prawidłowej
weryfikacji dokumentów, a z drugiej strony zaskarżona
decyzja została oparta wyłącznie na niektórych z aktów
wydanych w trakcie postępowania przez administrację
krajową, z pominięciem najważniejszych.

(1) Dz..U. L 374, z 31.12.1988, str. 1.
(2) Dz.U. L 290 z 23.10.1997 r., str. 1 .

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Regione
Siciliana przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-156/06)

(2006/C 178/70)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione Siciliana (przedstawiciel: Paolo Gentili,
Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

— Obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko decyzji Komisji
C(2006)1171 z dnia 23 marca 2006 r. dotyczącej ograniczenia
pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS) przyznanej decyzją C(95) 2194 z dnia 28 września 1995
r., zmienionej ostatni raz decyzją C(2000) 2862 z dnia 26
stycznia 2001 r., na rzecz programu operacyjnego dla regionu
Sicili, która mieści się we wspólnotowych ramach wsparcia dla
pomocy strukturalnej wynikającej z celu nr 1 we Włoszech za
okres 19994-1999 r. Decyzja ta jest również przedmiotem
skargi w sprawie T-154/06 Włochy przeciwko Komisji (1).
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