
Przedmiot 

Tytułem żądania głównego, wniosek o częściowe stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji C(2006) 1766 wersja ostateczna z 
dnia 3 maja 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 
81 [WE] i art. 53 porozumienia o EOG (sprawa 
COMP/F/38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran) oraz, 
tytułem żądania ewentualnego, wniosek o zmianę art. 2 lit. i) 
tej decyzji. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona 

2) Total SA i Elf Aquitaine SA zostają obciążone kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 212 z 2.9.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — Shell Petroleum i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-38/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek kauczuku butadienowego i kauczuku styrenowo- 
butadienowego otrzymanego w wyniku polimeryzacji emul
syjnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naru
szenia — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności 

obciążające) 

(2011/C 269/89) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Shell Petroleum NV (Haga, Niderlandy); Shell 
Nederland BV (Haga); Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, 
Niderlandy) (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Snoep i J. 
Brockhoff, następnie adwokaci T. Snoep i S. Chamalaun) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo M. Kellerbauer, V. Bottka i J. Samnadda, następnie M. 
Kellerbauer i V. Botka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006) 
5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 — Kauczuk butadienowy 
i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany w wyniku poli
meryzacji emulsyjnej), w zakresie w jakim decyzja ta dotyczy 
Shell Petroleum NV i Shell Nederland BV, a także tytułem 
żądania ewentualnego uchylenie lub obniżenie grzywny nało 
żonej na Shell Petroleum, Shell Nederland i Shell Nederland 
Chemie BV. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV i Shell Nederland 
Chemie BV zostają obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 14.4.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2011 r. — ENI przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-39/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek kauczuku butadienowego i kauczuku styrenowo- 
butadienowego otrzymanego w wyniku polimeryzacji emul
syjnej — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — 
Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naru
szenia — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności 

obciążające) 

(2011/C 269/90) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ENI SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci G. M. Roberti i I. Perego) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di 
Bucci, G. Conte i V. Bottka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2006) 
5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 — Kauczuk butadienowy 
i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany w wyniku poli
meryzacji emulsyjnej), w zakresie w jakim decyzja ta dotyczy 
ENI SpA, a także tytułem żądania ewentualnego, uchylenie lub 
obniżenie grzywny nałożonej na ENI. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 2 lit. c) decyzji Komisji C(2006) 
5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 81 WE oraz art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 — Kauczuk butadienowy 
i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany w wyniku polimery
zacji emulsyjnej), w zakresie w jakim ustala on kwotę grzywny 
nałożonej na ENI SpA na 272,25 mln EUR. 

2) Kwotę grzywny nałożonej na ENI ustala się na 181,5 mln EUR. 

3) Skarga podlega oddaleniu w pozostałym zakresie. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.
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