
Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady 9 ust. 3 lit. a) rozporzą
dzenia nr 2868/95 oraz art. 7 ust. 1 lit. b) i ust. 3 rozporzą
dzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2010 r. — Laufen 
Austria przeciwko Komisji 

(Sprawa T-411/10) 

(2010/C 301/91) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Laufen Austria AG (Wilhelmsburg, Austria) 
(przedstawiciel: E. Navarro Varona, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— częściowe stwierdzenie nieważności art. 1 i 2 decyzji 
Komisji Europejskiej z dnia 23 czerwca 2010 r. w zakresie 
grzywny nałożonej na Laufen Austria (zarówno rozważanej 
indywidualnie jak i solidarnie z Roca Sanitario) ze względu 
na rzekome naruszenie art. 101 TFUE i w rezultacie 

— obniżenie nałożonej na Laufen Austria grzywny rozważanej 
indywidualnie jak i solidarnie z Roca Sanitario, zgodnie z 
odpowiednimi punktami niniejszej skargi, w zakresie w 
jakim Sąd uzna to za właściwe z uwagi na wskazane 
względy lub inne względy, które mogą zostać podniesione 
przez Sąd oraz 

— obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez Laufen 
Austria. 

Zarzuty i główne argumenty 

Decyzja zaskarżona w ramach niniejszego postępowania jest 
tożsama z decyzją stanowiącą przedmiot skargi w sprawie 
T-408/10 Roca Sanitario przeciwko Komisji. 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do tych podniesionych 
w ww. skardze. 

Strona skarżąca twierdzi w szczególności, że zaskarżona decyzja 
jest dotknięta oczywistym błędem w ocenie w zakresie, w jakim 
uznano w niej, iż skarżąca nie działała na rynku w sposób 
autonomiczny i w jakim stwierdzono, że Roca Sanitario ponosi 
odpowiedzialność za jej zachowanie. 

W tym względzie i tytułem żądania ewentualnego skarżąca 
twierdzi, że doszło do naruszenia art. 23 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 
81 i 82 traktatu oraz zasady odpowiedzialności indywidualnej 
za naruszenia i zasady proporcjonalności w odniesieniu do 
kwoty grzywny nałożonej indywidualnie na skarżącą za 
rzekomo popełnione naruszenie przed jej nabyciem przez 
Roca Sanitario. Omawiana kwota przekracza 10 % jej obrotu 
za rok gospodarczy poprzedzający wydanie zaskarżonej decyzji 
i została ustalona w niewłaściwy sposób. 

Skarga wniesiona w dniu 9 września 2010 r. — Roca 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-412/10) 

(2010/C 301/92) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Roca (Saint Ouen L’Aumone, Francja) (przedsta
wiciel: P. Vidal Martínez, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— Częściowe stwierdzenie nieważności art. 1 i 2 decyzji 
Komisji z dnia 23 czerwca 2010 r. w zakresie, w jakim 
nałożono na Roca France nieproporcjonalną grzywnę za 
naruszenie art. 101 TFUE a w rezultacie 

— obniżenie nałożonej na Roca France grzywny zgodnie z 
argumentami przedstawionymi w niniejszej skardze, w 
zakresie, w jakim Sąd uzna to za właściwe ze wskazanych 
względów lub innych względów, które mogą zostać podnie
sione przez Sąd oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi 
przez Roca France. 

Zarzuty i główne argumenty 

Decyzja zaskarżona w ramach niniejszego postępowania jest 
tożsama z decyzją stanowiącą przedmiot skargi w sprawie 
T-408/10 Roca Sanitario przeciwko Komisji i w sprawie 
T-411/10 Laufen Austria przeciwko Komisji. 

Zarzuty i główne argumenty są jednakowe jak przywołane w 
tych sprawach.
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