
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego
w dniu 27 września 2006 r. w sprawie T-168/01, Glaxo-
SmithKline Services Unlimited przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 19 grudnia
2006 r. przez European Association of Euro Pharmaceutical

Companies (EAEPC)

(Sprawa C-515/06 P)

(2007/C 56/31)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: European Association of Euro Pharmaceu-
tical Companies (EAEPC) (przedstawiciele: M. Hartmann-Rüppel
i W. Rehmann, adwokaci)

Pozostali uczestnicy postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich,
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain Pharma,
SA, Asociación de exportadores españoles de productos farma-
céuticos (Aseprofar), GlaxoSmithKline Services Unlimited,
anciennement Glaxo Wellcome plc

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia
27 września 2006 r. w sprawie T-168/01, w zakresie, w
jakim stwierdza on nieważność decyzji Komisji
2001/791/WE (1) z dnia 8 maja 2001 r.;

— zasądzenie kosztów postępowania przed Trybunałem i
Sądem Pierwszej Instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok zawiera
następujące naruszenia prawa wspólnotowego:

(a) Błędne zastosowanie art. 81 ust. 3 WE — Sąd Pierwszej
Instancji nie uwzględnił należycie roli i funkcji art. 83 ust. 3
twierdząc, że ocena dokonana przez Komisję była niewystar-
czająca.

(b) Błędne zastosowanie art. 81 ust. 3 WE poprzez błędną
ocenę ciężaru dowodu.

(c) Błędne zastosowanie art. 81 ust. 3 WE wynikające z błędnej
oceny lub z braku uwzględnienia dowodów zawartych w
aktach, które wykazują, że skarżąca (GSK) nie uzasadniła w
wystarczający sposób, poprzez przedstawienie odpowiednich
dowodów, że spełnione zostały wymogi art. 81 ust. 3 WE.

(1) Dz.U. L 302, str. 1.

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta
izba, powiększony skład) wydanego w dniu 27 września
2006 r. w sprawie T-168/01 GlaxoSmithKline Services
Unlimited, dawniej Glaxo Wellcome plc przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich wniesione w dniu 20 grudnia
2006 r. przez Asociación de exportadores españoles de

productos farmacéuticos (Aseprofar)

(Sprawa C-519/06 P)

(2007/C 56/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Asociación de exportadores españoles de
productos farmacéuticos (Aseprofar) (przedstawiciele: M. Araujo
Boyd, abogado, J. L. Buendía Sierra, członek służby prawnej)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich,
European Association of Euro Pharmaceutical Companies
(EAEPC), Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV, Spain
Pharma, SA, GlaxoSmithKline Services Unlimited, dawniej Glaxo
Wellcome plc

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie pkt 1 wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia
27 września 2006 r. w sprawie T-168/01,

— ostateczne rozstrzygnięcie sporu w sprawie T-168/01
poprzez oddalenie skargi GLAXO i potwierdzenie decyzji
Komisji 2001/791/WE, oraz

— uchylenie pkt 3, 4 i 5 wymienionego wyroku, które dotyczą
kosztów, oraz obciążenie GLAXO wszystkimi kosztami
postępowania w sprawie T-168/01 wraz z kosztami ponie-
sionymi w postępowaniu odwoławczym.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok powinien
zostać uchylony z następujących przyczyn:

Błędne zastosowanie art. 81 ust. 1 WE

Wnoszący odwołanie utrzymuje, że Sąd Pierwszej Instancji
(zwany dalej „SPI”) niesłusznie odrzucił twierdzenia Komisji, że
podwójne ceny GLAXO miały na celu zapobieganie, ograni-
czenie lub zakłócenie konkurencji i podnosi, że podwójne ceny
i zakazy wywozu mają z natury charakter antykonkurencyjny.
Wnoszący odwołanie utrzymuje również, że SPI niewłaściwie
zastosował art. 81 ust. 1 WE w kontekście sektora regulowa-
nego, że w zaskarżonym wyroku nieprawidłowo przeprowadził
analizę kontekstu prawnego i gospodarczego sprawy oraz, że
popełnił oczywisty błąd co do prawa dokonując oceny celu
reguł konkurencji zawartych w traktacie WE i analizy dobrobytu
konsumenta wynikającego z handlu równoległego.
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