
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia
2007 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji

(Sprawa T-156/06) (1)

(Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Zmniejszenie pierw-
otnie przyznanej pomocy finansowej Wspólnoty — Skarga o
stwierdzenie nieważności — Jednostka regionalna lub lokalna
— Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2008/C 51/79)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione Siciliana (Włochy) (przedstawiciel:
P. Gentilli, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Flynn, M. Velardo i A. Weimar, pełnomocnicy, wspierani
przez adwokata G. Faedo)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006)
1171 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmniejszenia pomocy
finansowej przyznanej przez Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) na program operacyjny w regionie Sycylii objęty wspólno-
towymi ramami wsparcia działań strukturalnych Wspólnoty
dotyczących celu 1 we Włoszech (okres 1994-1999)

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaj odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Regione Siciliana zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 178 z 29.7.2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia
2007 r. — Donnici przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-215/07) (1)

(Odmowa właściwości)

(2008/C 51/80)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Beniamino Donnici (Castrolibero, Włochy)
(przedstawiciele: adwokaci M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego i
P. Salvatore)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: H. Krück,
N. Lorenz i L. Visaggio, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego
z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie weryfikacji mandatu Benia-
mina Donniciego [2007/2121 (REG)], stwierdzającej nieważ-
ność jego mandatu posła Parlamentu Europejskiego.

Sentencja postanowienia

1) Sąd odmawia właściwości w sprawie T-215/07 w celu umożli-
wienia Trybunałowi rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi o stwier-
dzenie nieważności.

2) Zastrzega się w przedmiocie kosztów.

(1) Dz.U. C 183 z 4.8.2007.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
17 grudnia 2007 r. — Dow AgroSciences i in. przeciwko

Komisji

(Sprawa T-367/07 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Dyrektywa 91/414/EWG — Wniosek o zawieszenie wyko-
nania — Dopuszczalność — Brak pilnego charakteru)

(2008/C 51/81)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire,
Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Nider-
landy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby,
Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow
AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export
(Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry),
Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroS-
ciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences
Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt,
Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska),
Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjedno-
czone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Doherty i L. Parpala, pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Zawieszenie wykonania decyzji Komisji 2007/437/WE z dnia
19 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia haloksyfopu-R do
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję
czynną (Dz.U. L 163, str. 22) do czasu wydania wyroku w
sprawie głównej.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
14 grudnia 2007 r. — Portugalia przeciwko Komisji

(Sprawa T-387/07 R)

(Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Zmniejszenie pomocy finansowej — Wniosek o

zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2008/C 51/82)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Republika Portugalska (przedstawiciele:
L. Fernandes, S. Rodrigues i A. Gattini, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
P. Guerra e Andrade i L. Flynn, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji
C(2007) 3772 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmniejszenia
pomocy finansowej przyznanej przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego do dotacji globalnej „SGAIA” na
podstawie decyzji Komisji C(95) 1769 z dnia 28 lipca 1995 r.
oraz o zawieszenie wykonania nakazu zapłaty zawartego
rzekomo w nocie obciążeniowej z dnia 17 września 2007 r.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

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

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2007 r. — YKK i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa T-448/07)

(2008/C 51/83)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: YKK Corp. (Tokio, Japonia), YKK Holding Europe
BV (Sneek, Niderlandy), YKK Stocko Fasteners GmbH
(Wuppertal, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci H. Kaneko i
C. Vennemann)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie
dotyczącym skarżących;

— w konsekwencji, uchylenie grzywien nałożonych na każdą
ze skarżących;

— tytułem żądania ewentualnego stwierdzenie nieważności
art. 2 zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym skarżą-
cych, a przynajmniej uchylenie lub obniżenie grzywien nało-
żonych na każdą ze skarżących;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżące wnoszą o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
C(2007) 4257 wersja ostateczna z dnia 19 września 2007 r. w
sprawie COMP/E-1/39.168 — PO/Galanteria z metali i tworzyw
sztucznych: Zapięcia, w której Komisja stwierdziła, że skarżące
wraz z innymi przedsiębiorstwami naruszyły art. 81 WE
poprzez:

— uzgadnianie skoordynowanych podwyżek cen i wymianę
poufnych informacji dotyczących cen oraz wprowadzania w
życie podwyżek cen w ramach współpracy „Bâle, Wuppertal
i Amsterdam”;

— ustalanie cen, nadzorowanie podwyżek cen i podział
klientów w ramach dwustronnej współpracy z Prym Fashion
oraz

— wyminę informacji dotyczących cen, prowadząc dyskusje co
do cen i uzgadniając metodę ustalania cen minimalnych w
ramach trójstronnej współpracy z Coats i Prym.

Na poparcie ich skargi skarżące podnoszą, że zastosowany ich
względem współczynnik odstraszania w wysokości 1,25 jest
sprzeczny z zasadą proporcjonalności.

W odniesieniu do współpracy „Bâle, Wuppertal i Amsterdam”

skarżące podnoszą, że w przypadku YKK Stocko Fasteners
Komisja błędnie zastosowała art. 23 ust. 2 rozporządzenia
nr 1/2003 (1), według którego grzywna, jaką można nałożyć na
dane przedsiębiorstwo, nie może przekraczać 10 % łącznego
obrotu zrealizowanego przez nie w poprzednim roku obro-
towym. Ponadto, podwyżka w wysokości 1,25 z tytułu odstra-
szania zdaniem skarżących nie jest uzasadniona w odniesieniu
do okresu przed nabyciem YKK Stocko Fasteners przez YKK
Holding Europe.
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