
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Funkcjonowanie Sądu w dniach 1-17 września 2007 r.

(2007/C 155/35)

Podczas swego posiedzenia plenarnego w dniu 6 czerwca
2007 r. Sąd postanowił, że z uwagi na wakacje sądowe, czterech
nowych członków Sądu złoży ślubowanie przed Trybunałem
dopiero po zakończeniu tych wakacji, oraz że w związku z tym,
zgodnie z art. 5 akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości,
do czasu podjęcia obowiązków przez nowych członków Sądu:

— obowiązki prezesa Sądu będą wykonywane przez Prezesa
B. Vesterdorfa;

— obowiązki prezesów izb w składzie pięciu sędziów będą
wykonywane przez prezesów izb: M. Jaegera, J. Pirrunga,
M. Vilarasa i H. Legala;

— obowiązki prezesa pierwszej izby będą wykonywane przez
prezesa izby J. D. Cooke'a;

— decyzja z dnia 14 stycznia 2006 r. (Dz.U. C 10, str. 19) w
sprawie składu izby odwoławczej i przydziału spraw tej
izbie, decyzja z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. C 190, str. 14)
w sprawie składu wielkiej izby i wyznaczenia sędziego do
zastępowania prezesa Sądu przy rozpatrywaniu wniosków o
zarządzenie środków tymczasowych oraz decyzja z dnia
15 stycznia 2007 r. (Dz.U. C 42, str. 22) w sprawie przy-
działu sędziów do izb i kryteriów przydziału spraw izbom
nadal obowiązują.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 maja 2007 r. —
Duales System Deutschland przeciwko Komisji

(Sprawa T-151/01) (1)

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — System
zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do obrotu w
Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt — Decyzja
stwierdzająca nadużywanie pozycji dominującej — Przeszkody
w wejściu na rynek — Opłata należna z tytułu „umowy o

używanie logo”)

(2007/C 155/36)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland
GmbH, dawna Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland
AG (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci W. Deselaers,
B. Meyring, E. Wagner i C. Weidemann)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
pełnomocnicy początkowo S. Rating, następnie P. Oliver i
H. Gading i M. Schneider i ostatecznie W. Mölls i R. Sauer)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Vfw AG (Kolonia,
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H.F. Wissel i J. Dreyer);

Landbell AG für Rückhol-Systeme (Mayence, Niemcy); i Belland-
Vision GmbH (Pegnitz, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci
A. Rinne i A. Walz)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
2001/463/WE z dnia 20 kwietnia 2001 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 82 [WE] (Sprawa COMP D3/34493 —
DSD) (Dz. U. L 166, str. 1).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland
GmbH, zostaje obciążona własnymi kosztami, jak również kosz-
tami poniesionymi przez Komisję, Landbell AG Rückhol-Systeme i
BellandVision GmbH, w tym kosztami związanymi
z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka tymczaso-
wego.

3) Vfw AG zostaje obciążona własnymi kosztami, w tym kosztami
związanymi z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka
tymczasowego.

(1) Dz.U. C 289 z 13.10.2001.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 maja 2007 r. —
Duales System Deutschland przeciwko Komisji

(Sprawa T-289/01) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— System zbiórki i odzysku opakowań wprowadzanych do
obrotu w Niemczech i oznaczonych logo Der Grüne Punkt —
Decyzja o wyłączeniu — Obowiązki nałożone przez Komisję
w celu zapewnienia konkurencji — Wyłączność przyznana
przedsiębiorstwom prowadzącym zbiórkę przez korzystający
z ich usług podmiot zarządzający systemem — Ograniczenie
konkurencji — Konieczność zapewnienia dostępu konkurentów
do urządzeń służących do prowadzenia zbiórki, z których
korzysta podmiot zarządzający systemem — Zobowiązania

podjęte przez podmiot zarządzający systemem)

(2007/C 155/37)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland
GmbH, poprzednio Der Grüne Punkt — Duales System Deuts-
chland AG (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci
W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner)
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