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Tribunalul nu a luat în considerare riscurile nerezonabile și disproporționate pe care le determină o asemenea interpretare
largă a noțiunii juridice de încălcare unică și continuă în privința întreprinderilor care nu au participat la toate
componentele încălcării, dar care, potrivit dreptului național, pot fi considerate răspunzătoare în solidar pentru prejudiciile
rezultate din aceasta.
Având în vedere stadiul actual al armonizării europene a legislației privind daunele-interese, acțiunea în regres îndreptată
împotriva codebitorilor la nivel național nu constituie un instrument adecvat pentru compensarea suficientă a răspunderii
externe largi.
Al șaselea motiv de recurs: încălcarea articolului 23 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 1/2003 (1) și a principiilor
legalității, proporționalității și ne bis in idem la calcularea amenzii
Tribunalul a confirmat în mod neîntemeiat că, în privința recurentelor, anul 2004 nu este anul de referință reprezentativ
pentru valoarea vânzărilor nici în ceea ce privește dimensiunea reală a acestora, nici în ceea ce privește puterea lor
economică.
În plus, Tribunalul nu a luat în considerare că Comisia, pe de o parte, în vederea stabilirii răspunderii, nu se putea întemeia
pe o încălcare unică și continuă, cu alte cuvinte, pe o înțelegere unică care cuprindea atât „configurația „A/R”, cât și
„configurația R”, și, pe de altă parte, în vederea stabilirii amenzii, nu putea să separe din nou componentele prezumate
inseparabile ale încălcării.
(1)
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Ordonanța președintelui Camerei a treia a Curții din 2 august 2018 (cerere de decizie preliminară
formulată de Landgericht Berlin – Germania) – flightright GmbH/Iberia Express SA
(Cauza C-186/17) (1)
(2018/C 399/37)
Limba de procedură: germana
Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.
(1)

JO C 221, 10.7.2017.

Ordonanța președintelui Curții din 21 august 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de
Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spania) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA,
Ministerio Fiscal
(Cauza C-212/17) (1)
(2018/C 399/38)
Limba de procedură: spaniola
Președintele Curții a dispus radierea cauzei.
(1)

JO C 231, 17.7.2017

Ordonanța președintelui Curții din 2 august 2018 – Comisia Europeană/Republica Slovenia, susținută
de: Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Republica Italiană
(Cauza C-594/17) (1)
(2018/C 399/39)
Limba de procedură: slovena
Președintele Curții a dispus radierea cauzei.
(1)

JO C 412, 4.12.2017.

