
Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — Shell Petro-
leum i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-38/07)

(2007/C 82/96)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Shell Petroleum NV (Haga, Niderlandy), Shell
Nederland BV (Haga, Niderlandy) i Shell Nederland Chemie BV
(Rotterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci T. Snoep i
J. Brockhoff)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Shell Petroleum NV wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji w całości w zakresie, w
jakim dotyczy ona Shell Petroleum NV;

— tytułem żądania ewentualnego:

— stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub

— zmniejszenie odpowiednio nałożonej grzywny; i

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Shell Nederland BV wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji w całości w zakresie, w
jakim dotyczy ona Shell Petroleum BV;

— tytułem żądania ewentualnego:

— stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub

— zmniejszenie odpowiednio nałożonej grzywny; i

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Shell Nederland Chemie BV wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności art. 2 lit. d) decyzji lub zmniej-
szenie odpowiednio nałożonej grzywny; i

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Strona skarżąca dąży do stwierdzenia nieważności decyzji
Komisji C(2006)5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada
2006 r. w sprawie COMP/F/38.638 Butadiene Rubber i Emul-
sion Styrene Butadiene Rubber, w której Komisja stwierdziła, że
skarżące wraz z innymi przedsiębiorstwami naruszyły art. 81
WE i art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym, uzgadniając ceny towarów, dokonując podziału klientów
na podstawie porozumień o niepodejmowaniu agresywnych
działań i wymieniając informacje handlowe dotyczące cen,
konkurentów i klientów.

Na poparcie swoich żądań skarżące twierdzą, że Komisja naru-
szyła art. 81 WE i art. 7 i 23 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia
Rady nr 1/2003 (1) poprzez:

a) przypisanie odpowiedzialności za naruszenie także spółkom
Shell Petroleum NV i Shell Nederland BV, nawet jeżeli
Komisja uznaje, że tylko spółka Shell Nederland Chemie BV
bezpośrednio uczestniczyła w naruszeniu;

b) podwyższenie podstawowej kwoty grzywny nałożonej na
skarżące o 50 % za ponowne naruszenie zasad proporcjonal-
ności i pewności prawa;

c) zastosowanie współczynnika odstraszania za naruszenie
zasad równego traktowania i proporcjonalności; oraz

d) określenie początkowej kwoty grzywny nałożonej na
skarżące za naruszenie Wytycznych w sprawie metody usta-
lania grzywien (2), zasad proporcjonalności i równego trakto-
wania.

Ewentualnie, skarżące wskazują naruszenie obowiązku uzasad-
nienia wynikającego z art. 253 WE.

(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 (Dz.U. 2003, L 1, str. 1).

(2) Komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 1998 r. zatytułowany
„Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na
mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 traktatu
ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali” (Dz.U. 1998,
C 9, str. 3).

Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2007 r. — ENI prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-39/07)

(2007/C 82/97)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Eni SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwo-
kaci prof. G.M. Roberti i I. Perego)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w części w
jakiej obciąża skarżącą odpowiedzialnością za działania
podlegające karze;

— uchylenie lub obniżenie grzywny nałożonej na skarżącą
zgodnie z art. 2 tej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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