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Sprawa C- Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 19 grudnia 2019 r. – Fujikura Ltd/Komisja Europejska, Viscas Corp.

(Sprawa C-590/18 P) (1)

(Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i 
podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Grzywny – Wytyczne z 2006 r. w sprawie 

metody ustalania grzywien – Ustalenie względnego znaczenia w kartelu uczestników europejskich i 
pozaeuropejskich – Udział przedsiębiorstw europejskich w kartelu na kilku poziomach – Zasada 

równego traktowania)

(2020/C 61/17)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Fujikura Ltd (przedstawiciel: adwokat L. Gyselen)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. van Vliet, A. Biolan i I. Zaloguin, pełnomocnicy), Viscas Corp. 
(przedstawiciel: adwokat J.-F. Bellis)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Fujikura Ltd zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

3) Viscas Corp. pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 427 z 26.11.2018.

Sprawa C- Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony 
przez Cour d'appel de Paris – Francja) – IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Sprawa C-666/18) (1)

(Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Egzekwowanie praw własności intelektualnej – Dyrektywa 
2004/48/WE – Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Umowa licencyjna 

dotycząca oprogramowania – Nieautoryzowana modyfikacja kodu źródłowego programu komputerowego przez 
licencjobiorcę z naruszeniem umowy licencyjnej – Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku 

towarowego wniesione przez autora oprogramowania przeciwko licencjobiorcy – Charakter mającego zastosowanie 
reżimu odpowiedzialności)

(2020/C 61/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Paris

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: IT Development SAS

Strona pozwana: Free Mobile SAS
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