
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2009 r. — 
Peugeot i Peugeot Nederland przeciwko Komisji 

(Sprawa T-450/05) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Dystrybucja pojazdów samochodowych — Decyzja stwier
dzająca naruszenie art. 81 WE — Ograniczenie eksportu 
równoległego z Niderlandów — System wynagrodzeń autory
zowanych sprzedawców i presja — Porozumienie mające cel 
antykonkurencyjny — Grzywny — Ciężar i czas trwania 

naruszenia ) 

(2009/C 205/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Automobiles Peugeot SA (Paryż, Francja); oraz 
Peugeot Nederland NV (Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciele: 
adwokaci O. d’Ormesson i N. Zacharie) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: początkowo A. Bouquet, F. Arbault i A. Whelan, następnie 
A. Bouquet i M. Kellerbauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2005) 
3683 wersja ostateczna z dnia 5 października 2005r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawy F- 
2/36.623/36.820/37.275 — SEP i inni przeciwko Automobiles 
Peugeot SA) oraz pomocniczo, żądanie obniżenia kwoty 
grzywny nałożonej na skarżących na mocy tej decyzji. 

Sentencja wyroku 

1) Wysokość grzywny nałożonej na Automobiles Peugeot SA i na 
Peugeot Nederland NV na podstawie art. 3 decyzji Komisji C 
(2005) 3683 wersja ostateczna z dnia 5 października 2005 r. 
dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] (sprawy F- 
2/36.623/36.820/37.275 — SEP i inni przeciwko Automobiles 
Peugeot SA) zostaje ustalona na 44,55 mln EUR. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Automobiles Peugeot i Peugeot Nederland zostają obciążeni dzie
więcioma dziesiątymi własnych kosztów postępowania oraz dzie
więcioma dziesiątymi kosztów postępowania poniesionych przez 
Komisję Wspólnot Europejskich. 

4) Komisja zostaje obciążona jedną dziesiątą swoich kosztów postę
powania oraz jedną dziesiątą kosztów poniesionych przez Auto
mobiles Peugeot i Peugeot Nederland. 

( 1 ) Dz.U. C 74 z 25.3.2006. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2009 r. — 
Zenab przeciwko Komisji 

(Sprawa T-33/06) ( 1 ) 

(„Wspólnotowe wsparcie finansowe — Program wspierający 
rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów 
audiowizualnych (MEDIA Plus) — Zaproszenie do składania 
wniosków — Odrzucenie wniosku — Rzekomo niezgodne z 
prawem przekazanie kompetencji delegowanych Komisji — 
Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — 
Dostęp do dokumentów — Skarga o stwierdzenie nieważności 

i o odszkodowanie”) 

(2009/C 205/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Zenab SPRL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: J. 
Windey i P. de Bandt, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: J.-P. Keppenne i L. Pignataro-Nolin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 648599 
z dnia 9 listopada 2009 r. oraz po drugie stwierdzenie poza
umownej odpowiedzialności Wspólnoty Europejskiej i naka
zanie zapłaty przez Komisję na rzecz skarżącej kwoty 
37 807 EUR tytułem odszkodowania za koszty poniesione w 
ramach zaproszenia do składania wniosków, kwoty zadośćuczy
nienia za szkody niematerialne z uwagi na naruszenie reputacji i 
kwoty odszkodowania za szkody materialne wynikające ze 
zwłoki w realizacji projektu EuroVOD jak też powołania bieg 
łego w celu oceny tych szkód. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Zenab SPRL zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 74 z 25.3.2006.
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