
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Komisja przeciwko Trends

(Sprawa T-449/04) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Drugi program ramowy badań i
rozwoju technologicznego — Umowy dotyczące projektów w
dziedzinie informatyzacji transportu drogowego i telekomuni-
kacji — Brak dowodów w zakresie części zadeklarowanych
wydatków — Rozwiązanie umów — Umowy, które wygasły)

(2007/C 247/45)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia, pełnomocnik, wspierana przez K. Kapoutzidoua i
S. Chatzigiannisa, avocats)

Strona pozwana: Transport Environment Development Systems
(Trends) (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: V. Christianos i
V. Vlassi, avocats)

Przedmiot sprawy

Skarga Komisji, oparta na klauzuli arbitrażowej w rozumieniu
art. 238 WE, o nakazanie Trends zwrotu kwoty 195 435 EUR
powiększonej o odsetki umowne, lub tytułem ewentualnym,
powiększonej o odsetki za zwłokę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Wniosek dotyczący kwestii incydentalnej zostaje oddalony.

3) Komisja poniesie koszty, z wyjątkiem kosztów związanych z wnios-
kiem dotyczącym kwestii incydentalnej.

4) Transport Environment Development Systems (Trends) poniesie
koszty związane z wnioskiem dotyczącym kwestii incydentalnej.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003 (dawniej sprawa C-249/03).

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Prym i Prym Consumer przeciwko Komisji

(Sprawa T-30/05) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— Europejski rynek produktów pasmanteryjnych (igły) —
Podział rynków produktowych — Podział rynku geograficz-
nego — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania
grzywien — Obowiązek uzasadnienia — Waga i czas trwania

naruszenia — Komunikat w sprawie współpracy)

(2007/C 247/46)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg,
Niemcy) i Prym Consumer GmbH & Co. KG (Stolberg) (przed-
stawiciel: adwokat H. Meyer-Lindemann)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Castillo de la Torre i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Tytułem żądania głównego, żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji Komisji C (2004) 4221 wersja ostateczna z dnia
26 października 2004 r. dotyczącej postępowania na podstawie
art. 81 [WE] (Sprawa COMP/F-1/38.338 — PO/Igły) w zakresie
dotyczącym skarżących, a tytułem żądania ewentualnego,
żądanie uchylenia lub obniżenia grzywny nałożonej na skarżące.

Sentencja wyroku

1) Kwota grzywny nałożonej na William Prym GmbH & Co. KG i
Prym Consumer GmbH & Co. KG w art. 2 decyzji Komisji C
(2004) 4221 wersja ostateczna z dnia 26 października 2004 r.
dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (Sprawa
COMP/F-1/38.338 — PO/Nadeln) zostaje ustalona na 27 mln
EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
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