
Na poparcie swych żądań skarżąca podnosi:

— brak uwzględnienia przez Komisję wyroku francuskiego
Conseil d'État z dnia 6 listopada 2002 r. Bezsprzeczne jest
w tym zakresie, że wyrokiem nr 238453 z dnia 6 listopada
2002 r. francuski Conseil d'État wskazał na uchybienia w
postępowaniu, w ramach którego podjęto interministerialną
decyzję francuską z dnia 27 lipca 2001 r. i stwierdził jej
nieważność. Komisja wydała zatem swą opinię w odnie-
sieniu do aktu, który w świetle prawa państwa członkow-
skiego ustanawiającego ten akt, jest nieważny. Wobec tego
opinia ta jest sprzeczna z prawem, jako że potwierdza akt,
którego nieważność została stwierdzona przez właściwe
władze i który nie wywiera już skutków prawnych,

— błąd w ocenie istoty sprawy. Zdaniem skarżącej dokonana
przez Komisję ocena istoty sprawy jest dotknięta błędem,
wskutek nieprawidłowej oceny cech produkowanych przez
IMS maszyn, pod względem ich zgodności technicznej z
obowiązującymi przepisami,

— co się tyczy naprawienia szkody IMS twierdzi, że ze wskaza-
nych powyżej powodów poniosła i nadal ponosi nieuzasad-
nione szkody objęte odpowiedzialnością pozaumowną
Komisji, która dopuściła się błędu nie uwzględniając nieważ-
ności decyzji francuskiej oraz dokonała błędnej oceny
produktów IMS.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 1 decyzji w zakresie, w jakim
AB Nynas jest w nim pociągnięta do odpowiedzialności soli-
darnej;

— stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji w zakresie, w jakim
nakłada się w nim na Nynas grzywnę w wysokości 13,5

mln EUR lub ewentualnie odpowiednie obniżenie grzywny
oraz

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące wnoszą o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji C(2006) 4090 wersja ostateczna z dnia 13 września
2006 r. w sprawie COMP/F/38.456 — Asfalt — Niderlandy, w
której Komisja uznała, że skarżące wraz z innymi przedsiębior-
stwami naruszyły art. 81 WE poprzez regularne wspólne usta-
lanie dla sprzedaży i zakupu asfaltu drogowego w Niderlandach
ceny brutto, jednolitego rabatu od ceny brutto na rzecz przed-
siębiorstw budownictwa drogowego uczestniczących w kartelu
oraz mniejszego maksymalnego rabatu dla innych przedsię-
biorstw budownictwa drogowego.

Na poparcie swej skargi skarżące w pierwszej kolejności
podnoszą, że Komisja popełniła błędy co do prawa i błędy w
ocenie, uznając spółkę Nynäs Petroleum za solidarnie odpowie-
dzialną za naruszenie popełnione przez Nynas Belgium,
ponieważ Nynas Belgium prowadził działalność jako autono-
miczny podmiot prawny, który określał swoją politykę hand-
lową niezależnie od Nynäs Petroleum. Skarżące twierdzą, że
Komisja nie wykazała, iż spółka Nynäs Petroleum była upraw-
niona do kierowania działaniami Nynas Belgium w stopniu
pozbawiającym tę ostatnią faktycznej niezależności w określaniu
własnego zachowania na rynku.

W drugiej kolejności skarżące stwierdzają, że Komisja naruszyła
przepisy komunikatu w sprawie współpracy (1) z naruszeniem
zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań oraz zasady równego
traktowania, ponieważ nie uznała wartości informacji dobro-
wolnie przedstawionych przez skarżące na podstawie pkt B
komunikatu w sprawie współpracy oraz odmówiła przyznania
skarżącym obniżki z tytułu współpracy. Skarżące wskazują
między innymi następujące błędy co do prawa i błędy w ocenie,
jakie miała popełnić Komisja:

— Komisja niesłusznie stwierdziła, że informacje przedstawione
przez skarżące przez wzgląd na ich charakter nie zwiększyły
zdolności Komisji do udowodnienia naruszenia, ponieważ
inni uczestnicy naruszenia wcześniej przyznali naruszenie, a
inne odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji potwier-
dziły już istnienie systemu spotkań;

— Komisja niesłusznie stwierdziła, że informacje przedstawione
przez skarżące nie przedstawiały istotnej wartości dodanej.

(1) Komunikat Komisji dotyczący nienakładania grzywien lub obniżenia
ich kwoty w sprawach dotyczących karteli (Dz.U. 2002, C 45, str. 3)
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