
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. —
Compagnie maritime belge przeciwko Komisji

(Sprawa T-276/04) (1)

(Konkurencja — nadużycie zbiorowej pozycji dominującej —
Konferencja linii żeglugowych — Decyzja nakładająca
grzywnę na podstawie wcześniejszej decyzji, której częściowa
nieważność została stwierdzona przez Trybunał — Rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2988/74 — Rozsądny termin — Prawo do

obrony— Pewność prawa — Powaga rzeczy osądzonej)

(2008/C 209/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Compagnie maritime belge SA (Antwerpia,
Belgia) (przedstawiciel: adwokat D. Waelbroeck)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo É. Gippini Fournier, P. Hellström i F. Amato, a
następnie É. Gippini Fournier, występujący w charakterze pełno-
mocników)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
2005/480/WE z dnia 30 kwietnia 2004 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 82 WE (sprawy COMP/D/32.448 i
32.450) (streszczenie w Dz.U. 2005, L 171, s. 28), nakładającej
na skarżącą grzywnę za rzekome nadużycie zbiorowej pozycji
dominującej przez Cewal, a tytułem żądania subsydiarnego,
obniżenie tej grzywny.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Compagnie maritime belge SA pokrywa dwie trzecie własnych
kosztów oraz dwie trzecie kosztów Komisji, a Komisja pokrywa
jedną trzecią własnych kosztów i jedną trzecią kosztów Compagnie
maritime belge.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. —
Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-429/04) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Cła antydumpingowe —
Rozporządzenie antydumpingowe (WE) nr 2320/97 — Koszty
adwokackie powstałe na szczeblu krajowym — Niedopuszczal-
ność — Szkoda materialna i niematerialna — Związek

przyczynowy)

(2008/C 209/74)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Trubowest Handel GmbH (Kolonia, Niemcy) i
Viktor Makarov (Kolonia) (przedstawiciele: K. Adamantopoulos i
E. Petritsi, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.-P. Hix,
pełnomocnik, wspierany przez G. Berrischa, adwokata) i
Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: N. Khan i
T. Scharf, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o odszkodowanie z tytułu szkody rzekomo poniesionej
przez skarżących wskutek przyjęcia rozporządzenia Rady (WE)
nr 2320/1997 z dnia 17 listopada 1997 r. nakładającego osta-
teczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i prze-
wodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z
Węgier, Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii i Republiki
Słowackiej, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 1189/93
i kończącego postępowanie wobec takiego przywozu pochodzą-
cego z Republiki Chorwackiej (Dz.U. 1997 L 322, s. 1).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Trubowest Handel GmbH i Victor Makarov ponoszą własne koszty
oraz koszty Rady i Komisji.

(1) Dz.U. C 31 z 5.2.2005.
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