
Skarżące podnoszą następnie, że Komisja naruszyła art. 253
WE, ponieważ zaskarżona decyzja nie zawiera żadnego uzasad-
nienia w zakresie nałożenia dodatkowej grzywny w kwocie 2,04
mln EUR w odniesieniu do skarżących spółek Aquatis France i
Simplex Amaturen + Fittings.

Skarżące twierdzą wreszcie, że nakładając odrębne grzywny na
Aquatis France i Simplex Amaturen + Fittings poza grzywną już
nałożoną na ich poprzedników prawnych i obecne spółki domi-
nujące, Komisja naruszyła zasadę ne bis in idem, według której
nikt nie może dwa razy odpowiadać za to samo naruszenie.

(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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Strona skarżąca: Vischim Srl (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele:
C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci)
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności w części dyrektywy Komisji
2006/76/WE, w szczególności jej art. 2 ust. 2;

— nakazanie pozwanej wypełnienia zobowiązań ciążących na
niej na mocy prawa wspólnotowego oraz ustalenia precyzyj-
nych, rozsądnych i akceptowalnych w świetle prawa przy-
szłych ram czasowych;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca w skardze wnosi o stwierdzenie nieważności w części
dyrektywy Komisji 2006/76/WE (1) z dnia 22 września 2006 r.,
a w szczególności jej art. 2 ust. 2, ponieważ zmieniona specyfi-
kacja substancji aktywnej chlorotalonilu, wymienionego w
załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG (2) dotyczącej wprowa-
dzania do obrotu środków ochrony roślin, nie określiła rozsąd-
nych ram czasowych, które pokrywałyby się z terminami
wyznaczonymi dla innych substancji czynnych w ramach
bieżącej weryfikacji, powodując stosowanie jej przepisów z
mocą wsteczną.

Skarżąca twierdzi, że Komisja naruszyła jej prawa i uzasadnione
oczekiwania jako zgłaszającego i głównego dostawcy danych w
zakresie chlorotalonilu, w rozumieniu dyrektywy 91/414/EWG i
przepisów wykonawczych, ponieważ nie wyznaczono rozsąd-
nego terminu przed włączeniem zmienionej specyfikacji tej
substancji aktywnej do załącznika I, w którym państwa człon-
kowskie i skarżąca miałby szansę na spełnienie nowych
wymogów. Skarżąca podnosi, że zamiast wyznaczyć stosowny
termin dla dokonania stosownej oceny w celach ponownej rejes-
tracji produktów na bazie chlorotalonilu w państwach człon-
kowskich, sporna dyrektywa weszła w życie w dniu 23 września
2006 r. przewidując stosowanie jej przepisów z mocą wsteczną
od dnia 1 września 2006 r. w odniesieniu do sytuacji, które
zrodziły skutki prawne do dnia 31 sierpnia 2006 r. Ponadto
skarżąca podnosi, że sporna dyrektywa pozostaje w sprzecz-
ności z wymogami ustanowionymi dyrektywą 91/414/EWG,
oraz że nie jest wystarczająco uzasadniona w rozumieniu art.
253 WE. Wreszcie skarżąca twierdzi, że bez obiektywnego
uzasadnienia sporny przepis powoduje dyskryminujące trakto-
wanie skarżącej w stosunku do innych zgłaszających w procesie
weryfikacji istniejących substancji aktywnych.

(1) Dyrektywa Komisji 2006/76/WE z dnia 22 września 2006 r. zmie-
niająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji
substancji czynnej chlorotalonilu (Dz.U. L 263, str. 9)

(2) Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
(Dz.U. 230, str. 1).
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego
z dnia 1 grudnia 2006 r. o wyborze oferty spółki MOSTRA
i odrzuceniu oferty złożonej przez pozwaną w ramach
procedury przetargowej EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003;
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