
Sąd błędnie zastosował odpowiednie orzecznictwo wspól
notowe, kiedy dokonał analizy zarzutów Polimeri dotyczących 
rozbieżności między zeznaniami różnych pracowników przed
siębiorstwa, którzy sami współpracowali w zakresie poszczegól
nych aspektów rzekomego naruszenia w ramach programu 
świadka koronnego. Sąd, poprzez pominięcie istotnych 
dowodów o charakterze odciążającym, nie poddał obszernej 
analizie dowodów przedstawionych przez Komisję. 

Sąd nie zwrócił uwagi na poważne błędy popełnione przez 
Komisję przy stosowaniu wytycznych w sprawie ustalania wyso
kości grzywny i przy zaklasyfikowaniu w decyzji naruszenia 
jako naruszenia „o bardzo poważnym charakterze” oraz, 
ponadto, nie uzasadnił w wystarczającym stopniu oddalenia 
zarzutów podniesionych przez Polineri w tym zakresie. Sąd 
nie dokonał w pełnym zakresie sądowej kontroli wymiaru 
grzywny nałożonej na Polimeri. 

Sąd nie zwrócił uwagi na poważne błędy popełnione przez 
Komisję przy określaniu mnożnika i nie uzasadnił w wystar
czającym stopniu oddalenia zarzutów podniesionych przez Poli
meri w tym zakresie. Sąd nie zwrócił również uwagi na to, że 
Komisja przy okazji określania mnożnika nie przestrzegała 
zasady równego traktowania oraz, ponadto, nie uzasadnił w 
wystarczającym stopniu oddalenia zarzutów podniesionych 
przez Polineri w tym zakresie. 

Sąd przy stosowaniu orzecznictwa wspólnotowego popełnił 
poważny błąd w ramach oceny zarzutów Polimeri podniesio
nych w związku z niedopuszczeniem kilku załączników skargi i 
jego uzasadnienie jest w tym zakresie niewystarczające. Tym 
samym sąd pominął argument na rzecz obrony Polimeri 
przed obciążającym ją zarzutem istnienia kartelu oraz jej 
udziału w nim i w ten sposób bezprawnie uchylił się od 
swojego obowiązku do przeprowadzenia pełnej kontroli 
sądowej stanu faktycznego ustalonego przez Komisję na nieko
rzyść spółki. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 sierpnia 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-346/10) ( 1 ) 

(2011/C 340/24) 

Język postępowania: grecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 sierpnia 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-597/10) ( 1 ) 

(2011/C 340/25) 

Język postępowania: francuski 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 19.2.2011. 

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 22 czerwca 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am 
Main — Niemcy) — Condor Flugdienst GmbH przeciwko 

Jürgenowi Dörschelowi 

(Sprawa C-151/11) ( 1 ) 

(2011/C 340/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 204 z 9.7.2011.

PL C 340/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.11.2011


