
— naruszenia art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 w
zakresie w jakim, ani strona skarżąca,ani Ordre National des
Pharmaciens nie są i) przedsiębiorstwami, jako że nie
prowadzą one żadnej działalności gospodarczej, ii) nie mogą
być zakwalifikowane jako związki przedsiębiorstw skoro
zrzeszają ona wielu członków, spośród których nie wszyscy
prowadzą działalność gospodarczą, i którzy nie spełniają
przesłanek kwalifikacji jako stowarzyszenia przedsiębiorstw
określonych przez Trybunał w odniesieniu do stowarzyszeń
zawodowych o przeznaczeniu publicznym.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych
w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003, L, s. 1).

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2009 r. — Biocaps
przeciwko Komisji
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Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Biocaps (Orsay, Francja) (przedstawiciele: Y.-R.
Guillou, H. Speyart i T. Verstraeten, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i

— obciążenie Komisji jej własnymi kosztami i kosztami ponie-
sionymi przez skarżących.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca podmiotem prawnym odpowiedzialnym za
eksploatację Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis,
wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2008)
6524 z dnia 29 października 2008 r., w drodze której Komisja,
na podstawie art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 (1), naka-
zała temu laboratorium, jak również wszystkim podmiotom
kontrolowanym przez nie bezpośrednio lub pośrednio,
poddanie się kontroli zmierzającej do ustalenia czy brały one
udział w porozumieniach lub praktykach uzgodnionych,
sprzecznych z przepisami art. 81 WE lub art. 82 WE, bądź też
realizowały takie porozumienia lub praktyki.

Miały to być działania w postaci decyzji uniemożliwiających
farmaceutom lub osobom prawnym dostęp do rynku usług w
zakresie analiz biomedycznych, ograniczające ich działalność na
tym rynku albo wykluczyć ich z rynku.

Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący
naruszenia zasady, zgodnie z którą decyzje instytucji wspólnoto-
wych powinny być kierowane do podmiotów mających osobo-
wość prawną, w sytuacji gdy adresat spornej decyzji nie istniał
już w chwili jej wydania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w
art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. 2003, L 1, s. 1).

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia
2008 r. — Groupe Perry et Isibiris przeciwko Komisji

(Sprawa T-132/98) (1)

(2009/C 55/90)

Język postępowania: francuski

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 312 z 10.10.1998.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 grudnia
2008 r. — Fédération nationale du Crédit agricole prze-

ciwko Komisji

(Sprawa T-98/06) (1)

(2009/C 55/91)

Język postępowania: francuski

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.
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