C 399/30

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.11.2018

Το Γενικό Δικαστήριο παραβλέπει τους μη εύλογους και αντίθετους προς την αρχή της αναλογικότητας κινδύνους τους οποίους
συνεπάγεται μια τέτοια ευρεία ερμηνεία της νομικής έννοιας της ενιαίας και διαρκούς παραβάσεως για επιχειρήσεις οι οποίες, ενώ
δεν συμμετείχαν σε όλα τα στοιχεία της παραβάσεως, μπορούν να καταστούν εις ολόκληρον υπεύθυνες, δυνάμει του εθνικού
δικαίου, για τις απορρέουσες από αυτήν ζημίες.
Λαμβανομένου υπόψη του υφισταμένου σταδίου της ευρωπαϊκής εναρμονίσεως του δικαίου περί αποζημιώσεως, η λύση της εις
ολόκληρον ευθύνης και της αναγωγής κατά των συνοφειλετών δεν αποτελεί, σε εθνικό επίπεδο, κατάλληλο μέσο το οποίο να
αντισταθμίζει επαρκώς την ευρεία ευθύνη στις εξωτερικές σχέσεις.
Έκτος λόγος αναιρέσεως: παράβαση του άρθρου 23, παράγραφος 2, του κανονισμού 1/2003 (1) και παραβίαση των αρχών της
νομιμότητας, της αναλογικότητας και ne bis in idem κατά τον υπολογισμό του προστίμου
Το Γενικό Δικαστήριο κακώς επιβεβαίωσε, με την επιλογή του 2004 ως έτους αναφοράς για την αξία των πωλήσεων, την επιλογή
ενός έτους το οποίο δεν ήταν αντιπροσωπευτικό για τις αναιρεσείουσες και δεν αντικατόπτριζε ούτε το πραγματικό μέγεθος ούτε
την οικονομική ισχύ τους.
Επίσης, το Γενικό Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη ότι η Επιτροπή, δεν μπορεί, αφενός, για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης, να επιλέγει
μια ενιαία και διαρκή παράβαση, δηλαδή μια ενιαία σύμπραξη, η οποία περιλαμβάνει τόσο τον «μηχανισμό A/R» όσο και τον
«μηχανισμό R», και, αφετέρου, για τον υπολογισμό του προστίμου, να διαχωρίζει ξανά τεχνητά τα διάφορα δήθεν άρρηκτα
συνδεδεμένα στοιχεία της παραβάσεως.
(1)

ΕΕ 2003, L 1, σ. 1.

Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 2ας Αυγούστου 2018 [αίτηση του
Landgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — flightright GmbH κατά
Iberia Express SA
(Υπόθεση C-186/17) (1)
(2018/C 399/37)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.
(1)

ΕΕ C 221 της 10.7.2017.

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 21ης Αυγούστου 2018 [αίτηση του Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Simón Rodríguez Otero κατά
Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal
(Υπόθεση C-212/17) (1)
(2018/C 399/38)
Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.
(1)

ΕΕ C 231 της 17.7.2017.

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Αυγούστου 2018 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Δημοκρατίας της Σλοβενίας, υποστηριζόμενης από: το Βασίλειο του Βελγίου, την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική
Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία
(Υπόθεση C-594/17) (1)
(2018/C 399/39)
Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.
(1)

ΕΕ C 412 της 4.12.2017.

