
Ostatecznie skarżąca utrzymuje, że Komisja naruszyła istotne
wymogi proceduralne, a także prawo do obrony, nie przy-
znając jej pełnego dostępu do akt oraz nie udostępniając jej
nieobjętych klauzulą poufności wersji odpowiedzi na pisma
w sprawie przedstawienia zarzutów, które złożyły inne strony
w postępowaniu przed Komisją.

(1) Komunikat Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz zmniej-
szania grzywien w przypadkach karteli (Dz.U. 2002, C 45, str. 3).

(2) 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 (Dz.U. L 1, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2006 r. — Schräder
przeciwko CPVO (SUMCOL 01)

(Sprawa T-187/06)

(2006/C 212/68)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Niemcy) (Przedsta-
wiciele: T. Leidereiter, W.A. Schmidt i I. Memmler, Rechtsan-
wälte)

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin
(CPVO)

Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji Izby Odwoławczej pozwanego z dnia 2
maja 2006 r. (sprawa A 003/2004) w taki sposób, by
uwzględnić odwołanie skarżącego od decyzji pozwanego nr
R 446 i przyznać wspólnotową ochronę odmian roślin
w oparciu o wniosek dotyczący SUMCOL 01 (nr
2001/0925),

— posiłkowo — uchylenie decyzji Izby Odwoławczej pozwa-
nego z dnia 2 maja 2006 r. (sprawa A 003/2004) i naka-
zanie pozwanemu ponownego rozpoznania wniosku o
przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian
roślin nr 2001/0925 na podstawie rozważań zawartych w
wyroku,

— posiłkowo — uchylenie decyzji Izby Odwoławczej pozwa-
nego z dnia 2 maja 2006 r. (sprawa A 003/2004),

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Odmiana będąca przedmiotem wniosku o przyznanie wspólnotowego
prawa do ochrony odmian roślin: SUMCOL 01 (zgłoszenie
nr 2001/0905)

Decyzja CPVO: Odrzucenie zgłoszenia

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołanie

Podniesione zarzuty: Naruszenie w szczególności art. 62 w zw. z
art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 (1) z uwagi na błędne
badanie merytoryczne, ponieważ zgłoszona przez skarżącego
odmiana winna podlegać ochronie, jako że wykazuje ona
wymaganą odrębność. Naruszenie art. 76 rozporządzenia
nr 2100/94 z uwagi na niewystarczające zbadanie stanu
faktycznego oraz art. 75 tego rozporządzenia z uwagi na naru-
szenie prawa bycia wysłuchanym.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L
227, str. 1)

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2006 r.. — Arkema
France przeciwko Komisji

(Sprawa T-189/06)

(2006/C 212/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Arkema France (Puteaux, Francja) (przedstawi-
ciele: adwokaci A. Winckler, S. Sorinas i P. Geffriaud)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE decyzji
wydanej przez Komisję w dniu 3 maja 2006 r. w sprawie
COMP/F/38.620, w zakresie w jakim dotyczy ona spółki
Arkema;

— ewentualnie, uchylenie lub obniżenie — na podstawie
art. 229 WE — grzywny, która została na nią nałożona na
mocy tej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania w całości.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżąca żąda częściowego stwierdzenia
nieważności decyzji Komisji C(2006) 1766 wersja ostateczna
z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie COMP/F/38.620 — Nadtlenek
wodoru i nadboran, w której Komisja stwierdziła, że przedsię-
biorstwa będące adresatami decyzji, w tym skarżąca, naruszyły
art. 81 WE i art. 53 porozumienia o EOG poprzez uczestni-
czenie w szeregu porozumień i uzgodnionych praktyk pole-
gających na wymianie informacji między konkurentami
i porozumieniach w sprawie cen i mocy produkcyjnej, jak
również na nadzorze nad wykonywaniem tych porozumień
w sektorze nadtlenku wodoru i nadboranu sodu. Tytułem
żądania ewentualnego żąda ona uchylenia lub obniżenia kwoty
grzywny, która została na nią nałożona na mocy tej decyzji.
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