
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Carbone-Lorraine SA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.02.2009. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 listopada 2009 
r. — SGL Carbon AG przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa C-564/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Art. 81 WE oraz art. 53 porozumienia EOG 
— Rynek produktów na bazie węgla i grafitu mających zasto
sowanie w branży elektrycznej i mechanicznej — Art. 15 ust. 
2 rozporządzenia nr 17 — Wytyczne w sprawie metody usta
lania grzywien — Właściwy obrót i właściwy udział w danym 
rynku — Wartość użytku własnego — Zasada równego trak

towania — Zasada proporcjonalności) 

(2010/C 11/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: SGL Carbon AG (przedstawiciel: M. Klus
mann, Rechtsanwalt) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: F. Castillo de la Torre oraz W. Mölls, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta 
izba) z dnia 8 października 2008 r. w sprawie T-68/04 SGL 
Carbon AG przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę 
skarżącej zmierzającą do stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji 2004/420/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE i art. 53 poro
zumienia EOG w sprawie kartelu na rynku produktów na bazie 
węgla i grafitu mających zastosowanie w branży elektrycznej i 
mechanicznej lub, tytułem ewentualnym, obniżenia grzywny 
nałożonej na skarżącą — Brak wzięcia pod uwagę argumentacji 
strony skarżącej dotyczącej uwzględnienia wartości użytku włas
nego przy obliczaniu obrotu i udziału w rynku zainteresowa
nych przedsiębiorstw, gdyż została ona uznana za nowy, niedo
puszczalny zarzut — Naruszenie zasad proporcjonalności i 
równego traktowania 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) SGL Carbon AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 listopada 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Belgii 

(Sprawa C-7/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2006/86/WE — Wymogi dotyczące możliwości 
śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reak
cjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych 
dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, prze
chowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich — Brak 

transpozycji w terminie) 

(2010/C 11/10) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
C. Cattabriga i J. Sénéchal, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciel: D. Haven, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia lub brak powiadomienia w przepisanym terminie o 
przyjęciu przepisów koniecznych dla dostosowania się do 
dyrektywy Komisji 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 
r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości 
śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reak
cjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych 
dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, prze
chowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich 
(Dz.U. L 294, s. 32) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administ
racyjnych koniecznych dla dostosowania się do dyrektywy Komisji 
2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonującej 
dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiada
miania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach 
oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, 
przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji 
tkanek i komórek ludzkich Królestwo Belgii uchybiło zobowiąza
niom ciążącym na nim na mocy tej dyrektywy. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009.
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