
Skarga wniesiona w dniu 5 października 2009 r. — Donau 
Chemie przeciwko Komisji 

(Sprawa T-406/09) 

(2009/C 312/53) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Donau Chemie AG (Wiedeń, Austria) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Polster, W. Brugger i M. Brodey) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności art. 2 zaskarżonej decyzji Komisji 
K(2009) 5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. w 
sprawie COMP/39.396 — węglik wapnia i odczynniki na 
bazie magnezu dla przemysłów stalowego i gazowego, w 
zakresie w jakim dotyczy ona skarżącej, 

— tytułem żądania pomocniczego wyraźne i odpowiednie 
zmniejszenie wysokości grzywny nałożonej na skarżącą 
przez Komisję w zaskarżonej decyzji, 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca zwraca się przeciwko decyzji Komisji K(2009) 5791 
wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. wydanej w sprawie 
COMP/39.396 — węglik glinu i odczynniki na bazie magnezu 
dla przemysłów stalowego i gazowego. W zaskarżonej decyzji 
na skarżącą i inne przedsiębiorstwa nałożono grzywnę z 
powodu naruszenia przez nie art. 81 WE i art. 53 Porozumienia 
EOG. Zdaniem Komisji skarżąca brała udział w trwałym naru
szeniu mającym miejsce w sektorach węglika wapnia i magnezu 
na terytorium EOG i w ramach UE, w Hiszpanii, Portugalii, 
Irlandii i Zjednoczonym Królestwie, które to naruszenie pole
gało na podziale rynków, uzgodnieniach dotyczących ilości, 
podziale klienteli, ustalaniu cen i wymianie poufnych informacji 
gospodarczych dotyczących cen, klientów i poziomu sprzedaży. 

Celem uzasadnienia skargi skarżąca podnosi naruszenie traktatu 
WE i przepisów znajdujących zastosowanie przy jego wyko
naniu, przedstawiając w szczególności następujące zarzuty: 

— niezgodne z prawem obliczenie podstawy grzywny i podle
gającej ustaleniu na podstawie pkt 25 Wytycznych w 
sprawie metody ustalania grzywien ( 1 ) dodatkowej kwoty 
grzywny, 

— niezgodne z prawem nieuwzględnienie okoliczności łago
dzących przy ustalaniu grzywny, 

— niezgodne z prawem zastosowanie obwieszczenia Komisji w 
sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w 
sprawach kartelowych ( 2 ), ponieważ zmniejszenie grzywny 
zastosowane wobec skarżącej jest zbyt małe w kontekście 
przedstawionego przez nią wniosku, 

— naruszenie zasad równego traktowania i proporcjonalności 
przy ustalaniu grzywny, 

— niezgodne z prawem nieuwzględnienie zmniejszenia 
grzywny ze względu na sytuacje ekonomiczną na podstawie 
pkt 35 Wytycznych lub szczególnych okoliczności na 
podstawie pkt 37 Wytycznych, 

— naruszenie art. 253 WE poprzez braki w uzasadnieniu 
zaskarżonej decyzji. 

( 1 ) Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien na podstawie art. 
23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (Dz.U. 2006, 
C 210, s. 2). 

( 2 ) Dz.U. 2002, C 45, s. 3. 

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2009 r. — 
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-407/09) 

(2009/C 312/54) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH 
(Neubrandenburg, Niemcy) (przedstawiciele: M. Núñez Müller i 
J. Dammann, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (D/53320) z dnia 
29 lipca 2009 r.; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie, że nie wszczy
nając formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z 
art. 88 ust. 2 WE, Komisja uchybiła zobowiązaniom, które 
na niej ciążą na mocy art. 88 WE i rozporządzenia WE nr 
659/1999, oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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