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

(Sprawa T-170/06) (1)

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Światowy
rynek produkcji i dostawy surowca diamentowego — Decyzja
uznająca za wiążące zobowiązania zaproponowane przez
przedsiębiorstwo znajdujące się w pozycji dominującej —
Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Zasada propor-
cjonalności — Swoboda umów — Prawo do przedstawienia

stanowiska)

(2007/C 199/70)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Alrosa Company Ltd (Mirny, Rosja) (przedstawi-
ciele: adwokaci R. Subiotto, S. Mobley i K. Jones)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Castillo de la Torre, A. Whelan i R. Sauer, działający w charak-
terze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/520/WE z dnia
22 lutego 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art.
82 [WE] i art. 54 porozumienia o EOG (Sprawa COMP/B-2/
38.381 — De Beers) (Dz.U. L 205, str. 24), uznającej za wiążące
zaproponowane przez spółkę De Beers zobowiązanie do
zaprzestania zakupu surowca diamentowego od spółki Alrosa
od 2009 r., po zakończeniu etapu stopniowego zmniejszania
zakupu w latach 2006-2008 i kończącej postępowanie na
podstawie art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł
konkurencji ustanowionych w art. 81 [WE] i 82 [WE] (Dz.U.
2003, L 1, str. 1).

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2006/520/WE z dnia
22 lutego 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 82
[WE] i art. 54 porozumienia o EOG (Sprawa COMP/B-2/
38.381 — De Beers).

2) Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Alrosa
Company Ltd.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 lipca 2007 r. —
Sanchez Ferriz przeciwko Komisji

(Sprawa T-247/06 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawo-
zdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w

sprawie oceny za 2003 r. — Bezzasadne odwołanie)

(2007/C 199/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Carlos Sanchez Ferriz (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: G. Berscheid i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii
Europejskiej (druga izba) wydanego w dniu 28 czerwca 2006 r.
w sprawie F-19/05 Sanchez Ferriz przeciwko Komisji
(dotychczas niepublikowany w Zbiorze) i dotyczące uchylenia
tego wyroku.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Carlos Sanchez Ferriz zostaje obciążony kosztami postępowania w
niniejszej instancji.

(1) Dz.U C 261 z 28.10.2006 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2007 r. —
Sun Chemical Group i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-282/06) (1)

(Konkurencja — Koncentracje — Europejski rynek kalafonii
przeznaczonej dla zastosowania w sektorze farb drukarskich
— Decyzja uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym
rynkiem — Wytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połą-
czenia przedsiębiorstw — Udziały w rynku i stopnie koncen-
tracji — Efekty nieskoordynowane — Efekty skoordynowane

— Obowiązek uzasadnienia)

(2007/C 199/72)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sun Chemical Group BV (Weesp, Niderlandy);
Siegwerk Druckfarben AG (Siegburg, Niemcy) i Flint Group
Germany GmbH (Stuttgart, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci
N. Dodoo i K. H. Eichhorn)
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Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Whelan, S. Noë i V. Bottka, działający w charakterze pełno-
mocników)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: The Apollo
Group (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) i Hexion Specialty
Chemicals, Inc. (Columbus, Ohio, Stany Zjednoczone) (przedsta-
wiciele: I. M. Sinan, barrister i J. Uphoff, solicitor)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 29 maja
2006 r. uznającej za zgodną ze wspólnym rynkiem i porozu-
mieniem o EOG koncentrację polegającą na przejęciu przez
Hexion Specialty Chemicals (The Apollo Group) całkowitej
kontroli nad działem „Farby i żywice adhezyjne” Akzo Nobel
(sprawa COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel, IAR).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Sun Chemical Group BV, Siegwerk Druckfarben AG i Flint Group
Germany GmbH pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione
przez Komisję i interwenientów.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
18 czerwca 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-431/04 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Wniosek o zarządzenie środka tymczasowego — Rozporzą-
dzenie (WE) nr 1429/2004 — Wspólna organizacja rynku
wina — Przepisy dotyczące używania nazw odmian winorośli i
ich synonimów — Ograniczenie czasowe używania —

Wniosek, który stał się bezprzedmiotowy)

(2007/C 199/73)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: M. Fiorilli)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo E. Righini i L. Visaggio, następnie F. Jimeno
Fernández i E. Righini, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zarządzenie środka tymczasowego mający na celu w
pierwszej kolejności zawieszenie do czasu ogłoszenia przez

Trybunał wyroku w sprawach połączonych C-23/07 i C-24/07
wykonania przepisu ograniczającego do dnia 31 marca 2007 r.
prawa do używania oznaczenia „tocai friulano”, mającego postać
uwagi wyjaśniającej w pkt 103 załącznika I do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1429/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 r. zmienia-
jącego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające szcze-
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 odnośnie opisu, oznaczania, prezentacji i
ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 263,
str. 11), oraz w drugiej kolejności zawieszenia wykonania tego
samego przepisu na terytorium Republiki Włoskiej do czasu
ogłoszenia przez Trybunał wyroku w sprawach połączonych
C-23/07 i C-24/07 wraz z zakazaniem eksportu produkcji we
Wspólnocie oraz bez uszczerbku dla wprowadzania do obrotu
wina produkcji węgierskiej noszącego oznaczenie „tokaj” lub
wina o oznaczeniu homonimicznym, które dopuszczone jest od
obrotu we Włoszech i we Wspólnocie.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zarządzenie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Republika
Czeska przeciwko Komisji

(Sprawa T-194/07)

(2007/C 199/74)

Język postępowania: czeski

Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciel: T. Boček,
pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr C
(2007) 1294 końcowy z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie
krajowego planu rozdzielania przydziałów emisji gazów cieplar-
nianych, notyfikowanego przez Republikę Czeską zgodnie z
dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1).
Według zaskarżonej decyzji niektóre aspekty krajowego planu
rozdzielania są niezgodne z załącznikiem III do dyrektywy
2003/87/WE.
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