
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. —
CB przeciwko Komisji

(Sprawa T-266/03) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— Karty bankowe — Decyzja nakazująca kontrolę —
Artykuł 14 ust. 3 rozporządzenia nr 17 — Uzasadnienie —

Proporcjonalność)

(2007/C 199/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Groupement des cartes bancaires (CB) (Paryż,
Francja) (przedstawiciele: adwokaci A. Georges i J. Ruiz Calzado)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo T. Christoforou i O. Beynet, następnie
T. Christoforou i F. Arbault, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2003)
1524/9 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie COMP/D1/38.606
nakazującej Groupement des cartes bancaires i jego oddziałom
podporządkowanie się kontroli na podstawie art. 14 ust. 3
rozporządzenia Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwszego
rozporządzenia wprowadzającego w życie art. [81] i [82] trak-
tatu (Dz.U. 1962, 13, str. 204) w zmienionym brzmieniu, a po
drugie, wniosek o wycofanie z akt sprawy wszystkich doku-
mentów i innych pism przedstawionych Komisji w trakcie
kontroli oraz zwrócenie ich skarżącej.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2007 r. —
Al-Aqsa przeciwko Radzie

(Sprawa T-327/03) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki
restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zamro-
żenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Uzasadnienie)

(2007/C 199/54)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Niderlandy) (przed-
stawiciele: V. Koppe i L. Janssen, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele:
M. Bishop i S. Marquardt, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Rady
2003/480/WE z dnia 27 czerwca 2003 r. wykonującej art. 2
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczegól-
nych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko
niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie
terroryzmu i uchylającej decyzję 2002/974/WE (Dz.U. L 160,
str. 81) oraz decyzji Rady 2003/646/WE z dnia 12 września
2003 r. wykonującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2580/2001 i uchylającej decyzję 2003/480 (Dz.U. L 229,
str. 22)

Sentencja wyroku

1) Decyzja Rady 2006/379/WE z dnia 29 maja 2006 wykonująca
art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie
szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko
niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie
terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/930/WE jest nieważna w
części dotyczącej Stichting Al-Aqsa.

2) Postępowanie w sprawie żądania zmierzającego do stwierdzenia
nieważności, na podstawie art. 241 WE, rozporządzenia (WE)
nr 2580/2001, zostaje umorzone.

3) Rada poniesie swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez
Stichting Al-Aqsa.

4) Królestwo Niderlandów poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 289 z 29.11.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 lipca 2007 r. —
Schneider Electric przeciwko Komisji

(Sprawa T-351/03) (1)

(Pozaumowna odpowiedzialność Wspólnoty — Szkoda ponie-
siona przez przedsiębiorstwo z powodu wystarczająco istotnego
naruszenia prawa wspólnotowego popełnionego w postępo-
waniu w sprawie kontroli zgodności koncentracji ze wspólnym

rynkiem)

(2007/C 199/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Francja)
(przedstawiciele: adwokaci A. Winckler i M. Pittie)
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