
Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 
14 marca 2013 r. w sprawie T-587/08, Fresh Del Monte 
Produce, Inc. przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w 

dniu 27 maja 2013 r. przez Komisję Europejską 

(Sprawa C-294/13 P) 

(2013/C 252/28) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. 
Biolan, M. Kellerbauer, P.J.O. Van Nuffel, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Fresh Del Monte Produce, Inc., Inter
nationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o: 

— uchylenie pkt 1 sentencji wyroku Sądu wydanego w dniu 14 
marca 2013 r. w sprawie T-587/08 Fresh Del Monte 
Produce Inc. przeciwko Komisji, 

— ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez ustalenie kwoty 
grzywny, jaka ma zostać nałożona na Fresh Del Monte 
Produce Inc. na 9 800 000 

— obciążenie Fresh Del Monte Produce Inc. kosztami postępo
wania odwoławczego oraz częścią kosztów postępowania 
przed Sądem, którą Trybunał uważa za stosowną. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja podnosi, że Sąd naruszył art. 23 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowa
dzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 
traktatu ( 1 ), w związku z komunikatem Komisji dotyczącym 
nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach 
kartelowych ( 2 ) oraz zasadę skutecznego stosowania art. 101 i 
102 TFEU, uznając, że do celów obniżenia kwoty grzywny 
należy uwzględnić informacje przedstawione Komisji w odpo
wiedzi na żądanie udzielenia informacji, gdyż dobrowolna 
współpraca ułatwiła prowadzenie dochodzenia przez Komisję. 

Tytułem ewentualnym Komisja podnosi, że Sąd naruszył art. 23 
rozporządzenia nr 1/2003 i uchybił obowiązkowi uzasadnienia, 
obniżając kwotę nałożonej na Del Monte grzywny za współ
pracę spółki Weichert w postępowaniu administracyjnym, 
mimo że Del Monte i Weichert nie wchodziły już w skład 
tego samego przedsiębiorstwa w momencie podjęcia przez 
Weichert domniemanej współpracy. 

( 1 ) Dz.U. L, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 45, s. 3. 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 
20 marca 2013 r. w sprawie T-92/11 Jørgen Andersen 
przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 3 

czerwca 2013 r. przez Komisję Europejską 

(Sprawa C-303/13 P) 

(2013/C 252/29) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. 
Armati, T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Jørgen Andersen, Królestwo Danii, 
Danske Statsbaner (DSB) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu (piąta izba) z dnia 20 marca 2013 
r., doręczonego Komisji w dniu 22 marca 2013 r. w sprawie 
T-92/11 Jorgen Andersen przeciwko Komisji Europejskiej; 

oraz 

— oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2011/3/EU ( 1 ) z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie umów o 
świadczenie usług publicznych w zakresie transportu zawar
tych pomiędzy duńskim ministerstwem transportu a Danske 
Statsbaner (sprawa C-41/08 (ex NN 35/08)); oraz 

— obciążenie skarżącej w pierwszej instancji kosztami postę
powania; 

ewentualnie, 

— orzeczenie, że trzeci zarzut skargi w pierwszej instancji jest 
bezzasadny i przekazanie sprawy do Sądu w celu ponow
nego rozpoznania zarzutów pierwszego i drugiego skargi w 
pierwszej instancji; 

— orzeczenie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów 
postępowania w pierwszej instancji i w odwołaniu nastąpi 
w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja podnosi jedną podstawę odwołania: naruszenie art. 
108 ust. 2 i 3, art. 288 i art. 297 ust. 1 TFUE, ze względu 
na to, iż sąd stwierdził, że Komisja zastosowała rozporządzenie 
(WE) nr 1370/2007 ( 2 ) wstecz.
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