
Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2011 r. — BFA 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-120/11) 

(2011/C 130/32) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Banque pour le financement de l’agriculture 
(BFA) (Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciel: 
adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ogra
niczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2011 r. — Versus Bank 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-121/11) 

(2011/C 130/33) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Versus Bank (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ogra
niczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 

podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2011 r. — Yao N’Dré 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-122/11) 

(2011/C 130/34) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Paul Yao N’Dré (przedstawiciel: adwokat 
J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2011 r. — Legré 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-123/11) 

(2011/C 130/35) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Thierry Legré (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej
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Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2011 r. — Kipré 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-124/11) 

(2011/C 130/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stéphane Kipré (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2011 r. — LG Display i 
LG Display Taiwan przeciwko Komisji 

(Sprawa T-128/11) 

(2011/C 130/37) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: LG Display Co. Ltd (Seul, Korea) i 
LG Display Taiwan (Tajwan, Republika Chińska) (przedstawi
ciele: A.. Winckler i F.C. Laprévote, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— częściowe uchylenie lub znaczne obniżenie nałożonej 
grzywny; 

— obciążenie Komisji kosztami prawnymi oraz wszystkimi 
innymi kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z 
niniejszą sprawą; 

— podjęcie wszelkich innych środków, jakie Trybunał uzna za 
stosowne. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżące wnoszą o stwierdzenie nieważności części decyzji 
Komisji C(2010) 8761 wersja ostateczna z dnia 8 grudnia 
2010 r. w sprawie COMP/39.309 — LCD — Wyświetlacze 
ciekłokrystaliczne, w której Komisja uznała, że skarżące, wraz 
z innymi przedsiębiorstwami, naruszyły art. 101 TFUE i art. 53 
EOG poprzez uczestnictwo w pojedynczym i ciągłym porozu
mieniu i stosowanie uzgodnionych praktyk w sektorze wyświet
laczy ciekłokrystalicznych do telewizorów, notebooków i moni
torów, w zakresie, w jakim w decyzji tej nałożono grzywny na 
skarżące. 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty. 

1) W ramach zarzutu pierwszego skarżące podnoszą, że przy 
obliczaniu grzywien Komisja błędnie i niesłusznie włączyła 
wartość sprzedaży LG Display do wartości sprzedaży jej 
spółek dominujących i naruszyła właściwe zasady postępo
wania, takie jak prawo do obrony. W tym względzie 
skarżące podnoszą, że: 

— po pierwsze, twierdzenie Komisji, że naruszenie doty
czyło sprzedaży na rzecz spółek dominujących LG 
Display nie było częścią pisma w sprawie przedstawienia 
zarzutów, zaś istnienie rozbieżności między treścią tego 
pisma a treścią zaskarżonej decyzji stanowi naruszenie 
prawa skarżących do bycia wysłuchanymi; 

— po drugie, Komisja błędnie zastosowała wytyczne w 
sprawie grzywien, uwzględniając przy obliczaniu 
grzywny wartość sprzedaży LG Display na rzecz jej 
spółek dominujących;
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