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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— να μειώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα με
το άρθρο 2 προκειμένου να θεραπευθούν τα πρόδηλα σφάλ
ματα της απόφασης·
— να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής
C(2009) 428 τελικό, της 28ης Ιανουαρίου 2009, περί διαδικασίας
εφαρμογής του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53
της Συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/39406 — Εύκαμπτοι θαλάσ
σιοι σωλήνες), καθόσον καθίσταται υπεύθυνη για συμμετοχή σε
ενιαία και διαρκή παράβαση στον τομέα των εύκαμπτων θαλάσσιων
σωλήνων στον ΕΟΧ, περί κατανομής των προσφορών, καθορισμού
των τιμών, των ποσοστώσεων, καθορισμού των όρων πώλησης, της
γεωγραφικής κατανομής της αγοράς και της ανταλλαγής ευαίσθη
των για τις τιμές πληροφοριών, των όγκων πωλήσεων και των προ
σκλήσεων υποβολής προσφορών. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα ζητεί
τη μείωση του προστίμου που της επιβλήθηκε.
Η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους ακύρωσης προς στήριξη
της προσφυγής της.
Πρώτον, υποστηρίζει ότι η εξουσία της Επιτροπής να επιβάλλει
πρόστιμα για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την 21η Ιουνίου
1999 έχει παραγραφεί βάσει του άρθρου 25, παράγραφος 1, του
Κανονισμού 1/2003, οπότε η Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι η προ
σφεύγουσα διέπραξε ενιαία και διαρκή παράβαση, υπέπεσε σε πρό
δηλη πραγματική και νομική πλάνη.
Δεύτερον, υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει έννομο συμφέρον να
διαπιστώσει παράβαση για την πρώτη περίοδο, η οποία έληξε τον
Μάιο του 1997.

Προσφυγή της 10ης Απριλίου 2009 — Dover κατά
Κοινοβουλίου

C 141/53

προϋποθέσεις που ουδέποτε ίσχυαν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο και παραλείπο
ντας να προσδιορίσει επακριβώς το είδος των δαπανών που θεωρεί
ται ότι καλύφθηκαν αχρεωστήτως.
Δεύτερον, υποστηρίζει ότι το Κοινοβούλιο στηρίχθηκε σε μια υπο
τιθέμενη «σύγκρουση συμφερόντων» παραβιάζοντας την αρχή της
ασφαλείας δικαίου, διότι ενήργησε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς
την προηγούμενη πρακτική του, χωρίς να συμμορφώνεται προς τους
δημοσιευμένους σχετικούς κανόνες και χωρίς να ακολουθεί σαφή
και διαφανή πρότυπα. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η απόφαση
του Κοινοβουλίου στερείται πραγματικού και νομικού ερείσματος.
Τρίτον, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμορ
φώθηκε προς τις θεμελιώδεις διαδικαστικές απαιτήσεις του άρθρου
27 ΕΑΒ όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την προηγούμενη διαβούλευση
των Κοσμητόρων, τη δικαιολόγηση της υπάρξεως «εξαιρετικών περι
στάσεων», την ακρόαση του προσφεύγοντος αιτούντος πριν από την
λήψη της σχετικής και την απαίτηση λήψεως αποφάσεως από το
Προεδρείο.
Τέταρτον, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι το καθού ζήτησε την εκ
μέρους του προσφεύγοντος επιστροφή του ΦΠΑ, χωρίς να υπάρχει
σχετική σχετική νομική βάση.
Τέλος, ο προσφεύγων επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο παρέπεμψε
πρόωρα την υπόθεσή του στον OLAF, προσβάλλοντας τα δικαιώ
ματά του άμυνας και χωρίς να υπάρχει νομική βάση ή να παρατί
θεται κάποια αιτιολογία.

(Υπόθεση T-149/09)

Προσφυγή της 10ης Απριλίου 2009 — Ningbo Yonghong
Fasteners κατά Συμβουλίου

(2009/C 141/108)

(Υπόθεση T-150/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

(2009/C 141/109)

Διάδικοι

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Προσφεύγων: Densmore Ronald Dover (Borehamwood, Ηνωμένο
Βασίλειο) (εκπρόσωποι: D. Vaughan, QC Barrister, M. Lester, Bar
rister και M. French, Solicitor)
Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διάδικοι

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Ο προσφεύγων ζητεί από το Πρωτοδικείο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να λάβει μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 64 του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου
όπως προσδιορίζεται με το δικόγραφο της προσφυγής·
— να καταδικάσει το Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Ο προσφεύγων ζητεί με την παρούσα προσφυγή την ακύρωση της
αποφάσεως του Κοινοβουλίου D(2009) 4639 της 29ης Ιανουαρίου
2009 περί επιστροφής των αποζημιώσεων για βοηθούς βουλευτών.
Ο προσφεύγων επικαλείται πέντε λόγους προς στήριξη της προ
σφυγής του.
Πρώτον, διατείνεται ότι το Κοινοβούλιο παρερμήνευσε και εφάρ
μοσε εσφαλμένα το άρθρο 14 της ρυθμίσεως περί εξόδων και
αποζημιώσεων των βουλευτών (ΕΑΒ), μεταξύ άλλων επιδιώκοντας
να επιβάλει στον προσφεύγοντα, με αναδρομική ισχύ, αυστηρές

Προσφεύγουσα: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (εκπρόσω
ποι: F. Graafsma και J. Cornelis, δικηγόροι)

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:
— να ακυρώσει τον κανονισμό (ΕΚ) 91/2009 του Συμβουλίου, για
την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές
ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, και
— να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.
Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) 91/2009
του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2009, για την επιβολή
οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συνδε
τήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της

