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Общият съд е пренебрегнал неоправданите и непропорционални рискове от толкова широко тълкуване на правното понятие
за единно продължено нарушение по отношение на предприятия, които не са участвали във всички части от нарушението, но
които съгласно националното право може да носят солидарна отговорност за причинените с това нарушение вреди.
С оглед на сегашното състояние на европейската хармонизация на разпоредбите относно обезщетяването за причинени
вреди, искът на солидарен длъжник срещу останалите съдлъжници на национално равнище не представлява подходящо
средство за компенсиране на значителната отговорност във външните отношения.
Шесто основание: нарушение на член 23, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002
година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (1), както и на
принципите на законност, на пропорционалност и ne bis in idem при изчисляването на размера на глобата
Общият съд неправилно е приел 2004 г. за референтна за определянето на стойността на продажбите, тъй като тази година
не е представителна и не отразява нито действителния размер, нито икономическата мощ на жалбоподателите.
Освен това Общият съд не е взел предвид, че Комисията не може, от една страна, да се позове на единно продължено
нарушение, тоест на един единствен картел, включващ както конфигурацията A/R, така и конфигурацията R, за да обоснове
отговорността, а от друга страна, по изкуствен начин отново да раздели уж неотделимите части на нарушението за целите на
изчисляването на размера на глобата.
(1)

ОВ L 1, 2003 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167.

Определение на председателя на трети състав на Съда от 2 август 2018 г. (преюдициално запитване,
отправено от Landgericht Berlin — Германия) — flightright GmbH/Iberia Express SA
(Дело C-186/17) (1)
(2018/C 399/37)
Език на производството: немски
Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.
(1)

ОВ C 221, 10.7.2017 г.

Определение на председателя на Съда от 21 август 2018 г. (преюдициално запитване, отправено от
Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Испания) — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia
SA, Ministerio Fiscal
(Дело C-212/17) (1)
(2018/C 399/38)
Език на производството: испански
Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.
(1)

ОВ C 231, 17.7.2017 г.

Определение на председателя на Съда от 2 август 2018 г. — Европейска комисия/Република
Словения, подкрепяна от Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Естония,
Кралство Испания, Френската република, Италианската република
(Дело C-594/17) (1)
(2018/C 399/39)
Език на производството: словенски
Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.
(1)

ОВ C 412, 4.12.2017 г.

