
Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2011 r. — Ziegler 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-199/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych 
w Belgii — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Ustalanie cen — Podział rynku — Manipulowanie postępo
waniami przetargowymi — Odczuwalny wpływ na handel — 
Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 

2006 r.) 

(2011/C 226/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ziegler S.A. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci J.L. Lodomez i J. Lodomez) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i O. Beynet, następnie A. Bouquet i N. von Lingen, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 926 
wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek 
międzynarodowych) a także, tytułem żądania ewentualnego, 
żądanie uchylenia lub obniżenia grzywny nałożonej na 
skarżącą. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Ziegler S.A. zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2011 r. — Team 
Relocations i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-204/08 i T-212/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych 
w Belgii — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Ustalanie cen — Podział rynku — Manipulowanie postępo
waniami przetargowymi — Naruszenie jednolite i ciągłe — 
Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naru
szenia — Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania 

grzywien z 2006 r.) 

(2011/C 226/48) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Team Relocations NV (Zaventem, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci H. Gilliams i J. Bocken) (sprawa T-204/08); 

Amertranseuro International Holdings Ltd (Londyn, Zjedno
czone Królestwo); Trans Euro Ltd (Londyn) i Team Relocations 
Ltd (Londyn) (przedstawiciel: adwokat L. Gyselen) (sprawa 
T-212/08) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. 
Bouquet, A. Antoniadis i N. von Lingen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 926 
wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek 
międzynarodowych) a także, tytułem żądania ewentualnego, 
żądanie uchylenia lub obniżenia grzywny nałożonej na 
skarżące. 

Sentencja 

1) Skargi zostają oddalone. 

2) Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, 
Trans Euro Ltd i Team Relocations Ltd zostają obciążone kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2011 r. — Gosselin Group 
i Stichting Administratiekantoor Portielje przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-208/08 i T-209/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych 
w Belgii — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Ustalanie cen — Podział rynku — Manipulowanie postępo
waniami przetargowymi — Naruszenie jednolite i ciągłe — 
Pojęcie przedsiębiorstwa — Możliwość przypisania zacho
wania noszącego znamiona naruszenia — Grzywny — 
Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. 

— Waga — Czas trwania) 

(2011/C 226/49) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Gosselin Group NV, dawniej Gosselin World 
Wide Moving NV (Deurne, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci 
F. Wijckmans i S. De Keer) (sprawa T-208/08) i Stichting Admi
nistratiekantoor Portielje (Rotterdam, Niderlandy) (przedstawi
ciel: adwokat D. Van Hove) (sprawa T-209/08) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 926 
wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek 
międzynarodowych), zmienionej decyzja Komisji C(2009) 
5810 wersja ostateczna, z dnia 24 lipca 2009 r., a także, 
tytułem żądania ewentualnego, żądanie uchylenia lub obniżenia 
grzywny nałożonej na skarżące. 

Sentencja 

1) W sprawie T-208/08 stwierdza się nieważność decyzji Komisji 
C(2008) 926 wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w 
sprawie postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 poro
zumienia EOG (sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie 
przeprowadzek międzynarodowych), w zakresie w jakim stwierdza 
ona, że Gosselin Group NV uczestniczyła w naruszeniu art. 81 
ust. 1 WE w okresie od dnia 30 października 1993 r. do dnia 
14 listopada 1996 r. 

2) Wysokość grzywny nałożonej na Gosselin Group mocą art. 2 
decyzji C(2008) 926, zmienionej decyzją Komisji C(2009) 
5810 wersja ostateczna z dnia 24 lipca 2009 r., ustala się na 
kwotę 2,32 mln EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) W sprawie T-209/08 stwierdza się nieważność decyzji Komisji 
C(2008) 926, zmienionej decyzją Komisji C(2009) 5810, w 
zakresie w jakim dotyczy ona Stichting Administratiekantoor 
Portielje. 

5) W sprawie T-208/08 każda ze stron pokrywa własne koszty. 

6) W sprawie T-209/08 Komisja Europejska zostaje obciążona kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2011 r. — Verhuizingen 
Coppens przeciwko Komisji 

(Sprawa T-210/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych 
w Belgii — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Ustalanie cen — Podział rynku — Manipulowanie postępo
waniami przetargowymi — Naruszenie jednolite i ciągłe — 

Ciężar dowodu) 

(2011/C 226/50) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci J. Stuyck i I. Buelens) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i S. Noë, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 926 
wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek 
międzynarodowych) a także, tytułem żądania ewentualnego, 
żądanie uchylenia lub obniżenie grzywny nałożonej na 
skarżącą. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 1 lit. i) oraz art. 2 lit. k) decyzji 
Komisji C (2008) 926 wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 
r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 
porozumienia EOG (sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie 
przeprowadzek międzynarodowych). 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008 

Wyrok Sądu z dnia 16 czerwca 2011 r. — Putters 
International przeciwko Komisji 

(Sprawa T-211/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek usług w zakresie przeprowadzek międzynarodowych 
w Belgii — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Ustalanie cen — Podział rynku — Manipulowanie postępo
waniami przetargowymi — Naruszenie jednolite i ciągłe — 
Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 

2006 r. — Waga — Czas trwania) 

(2011/C 226/51) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Putters International NV (Cargovil, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat K. Platteau) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 926 
wersja ostateczna z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek 
międzynarodowych) a także, tytułem żądania ewentualnego, 
żądanie uchylenia lub obniżenia grzywny nałożonej na 
skarżącą. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Putters International NV zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 197 z 2.8.2008.
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