
— naruszenie prawa i brak uzasadnienia, jako że Sąd do spraw 
Służby Publicznej ocenił, że żądanie zadośćuczynienia 
zostało wniesione w odpowiednim terminie i że decyzja o 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego naruszyła domnie
manie niewinności; 

— naruszenie prawa wspólnotowego, naruszenie prawa i brak 
uzasadnienia, jako że Sąd do spraw Służby Publicznej nie 
zastosował wymogu prawnego, który wymaga „wystarcza
jąco istotnego naruszenia”, i nie wyjaśnił, z jakiego powodu 
należało w niniejszym przypadku odejść od istniejącego 
orzecznictwa; 

— naruszenie art. 24 regulaminu pracowniczego, naruszenie 
prawa i brak uzasadnienia, ponieważ Sąd do spraw Służby 
Publicznej uznał, że organ powołujący był zobowiązany do 
udzielenia szybkiej pomocy drugiej stronie postępowania 
bez przeprowadzenia uprzedniego dochodzenia i przed 
upływem przewidzianego we wspomnianym artykule 
terminu czterech miesięcy na udzielenie odpowiedzi w 
sprawie wniosku; 

— oczywiste naruszenie prawa i oczywisty błąd w uzasad
nieniu, jako że Sąd do spraw Służby Publicznej uznał, po 
pierwsze, że Komisja jest odpowiedzialna za rzekome prze
cieki do prasy, a po drugie, że popełniła błąd, wszczynając 
postępowanie dyscyplinarne; 

— naruszenie zasady proporcjonalności i naruszenie prawa, 
jako że Sąd do spraw Służby Publicznej orzekł o zasądzeniu 
od Komisji zadośćuczynienia w wysokości 90 000 EUR za 
krzywdę doznaną przez drugą stronę postępowania. 
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewnoszeniu 
sprzeciwu; 

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2010) 3333 z dnia 21 maja 2010 r. uznającej za zgodną z 
rynkiem wewnętrznym oraz z porozumieniem w sprawie Euro
pejskiego Obszaru Gospodarczego plan koncentracji, zgodnie z 
którym Française des Jeux i Groupe Lucien Barrière przejęłyby 
wspólnie kontrolę nad przedsiębiorstwem Newco, odpowie
dzialnym za stworzenie i prowadzenie witryny internetowej 
dotyczącej pokera we Francji. 

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi, że Komisja powinna 
była przekazać przeprowadzenie badania omawianej koncen
tracji Republice Francuskiej, gdyż transakcja ta mogła wywrzeć 
znaczący wpływ na sytuację konkurencyjną we Francji na anali
zowanym rynku. 
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— Uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną i zasadną, i, co za 
tym idzie,
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