
2) Grzywna nałożona na Kaimer zostaje ustalona na kwotę 
7,15 mln EUR, w ramach której to kwoty odpowiedzialność za 
zapłatę 7,15 mln EUR jest dzielona solidarnie z Sanha Kaimer, a 
za zapłatę 6,325 mln EUR — z Sanha Italia. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Kaimer, Sanha Kaimer i Sanha Italia pokrywają własne koszty 
oraz 50 % kosztów poniesionych przez Komisję Europejską. 

5) Komisja pokrywa 50 % poniesionych przez siebie kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 42 z 24.2.2007 

Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. — FRA.BO 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-381/06) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywny — Komu
nikat w sprawie współpracy — Wytyczne w sprawie metody 
ustalania grzywien — Okoliczności łagodzące — Zwolnienie z 
grzywny — Uzasadnione oczekiwania — Równość 

traktowania) 

(2011/C 145/31) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: FRA.BO SpA (Bordolano, Włochy) (przedstawi
ciele: początkowo R. Celli, solicitor i F. Distefano, adwokat, 
następnie F. Distefano) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijen
huis i V. Bottka, pełnomocnicy, wspierani przez S. Kinsellę, 
solicitor i K. Nordlander, adwokata) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępo
wania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(Sprawa COMP/F-1/38.121 — Złącza), oraz, tytułem żądania 
ewentualnego, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej 
na skarżące w tej decyzji. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) FRA.BO SpA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 42 z 24.2.2007 

Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. — Tomkins 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-382/06) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypi
sania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Czas 

trwania naruszenia) 

(2011/C 145/32) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Tomkins plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo) 
(przedstawiciele: T. Soames, S. Jordan, solicitors, i J. Joshua, 
barrister) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijen
huis i V. Bottka, pełnomocnicy, wspieranie przez S. Kinsellę 
oraz K. Daly’ego, solicitors) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępo
wania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F-1/38.121 — Złącza), oraz, tytułem żądania 
ewentualnego, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej 
na skarżącą w tej decyzji 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2006) 4180 z 
dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 
81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/ 
F-1/38.121 — Złącza) w zakresie, w jakim dotyczy on okresu 
od dnia 31 grudnia 1988 r. do dnia 29 października 1993 r. 
oraz spółki Tomkins plc. 

2) Kwota grzywny nałożonej na Tomkins w art. 2 lit. h) decyzji 
C(2006) 4180 zostaje ustalona na 4,25 mln EUR, w ramach 
której to kwoty odpowiedzialność za zapłatę 3,4 mln EUR jest 
dzielona solidarnie z Pegler Ltd. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 42 z 24.2.2007
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