
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2012 r. — Coats Holdings 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-439/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynki zamków błyskawicznych i „innych rodzajów zapięć” 
— Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Skoordy
nowane podwyżki cen, ustalanie cen minimalnych, 
podział klientów i rynków oraz wymiana innych informacji 
handlowych — Dowód — Jednolite i ciągłe naruszenie — 
Przedawnienie — Prawo do obrony — Grzywny — Wytyczne) 

(2012/C 243/20) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Coats Holdings Ltd (Uxbridge, Middlesex, Zjed
noczone Królestwo) (przedstawiciele: W. Sibree, C. Jeffs, K. 
O’Connell, J. Boyce, solicitors, i D. Anderson, QC) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji C(2007) 4257 wersja ostateczna z dnia 19 września 
2007 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 (WE) 
(sprawa COMP/39.168 — PO/Twarde wyroby pasmanteryjne: 
zapięcia) w części, w jakiej dotyczy ona skarżącej, oraz tytułem 
żądania ewentualnego, żądanie uchylenia grzywny nałożonej na 
skarżącą lub obniżenia jej kwoty. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Coats Holdings Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 27 czerwca 2012 r. — Berning & 
Söhne przeciwko Komisji 

(Sprawa T-445/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynki zapięć na suwak i „innych typów zapięć” oraz urzą
dzeń do mocowania — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 
81 WE — Uzgadniane podwyżki cen, ustalanie cen minimal
nych, podział klientów i rynków oraz wymiana innych infor
macji handlowych — Dowód — Prawo do obrony — Jednolite 
i ciągłe naruszenie — Przedawnienie — Grzywny — czas 
trwania i waga naruszenia — Okoliczności łagodzące — 

Równość traktowania — Proporcjonalność) 

(2012/C 243/21) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci P. Niggemann i K. Gaßner) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Mojze
sowicz i R. Sauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji C(2007) 4257 wersja ostateczna z dnia 19 września 
2007 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 (WE) 
(sprawa COMP/39.168 — PO/Galanteria z metali i tworzyw 
sztucznych: zapięcia) oraz, tytułem ewentualnym, żądanie obni 
żenia grzywny nałożonej na skarżącą w tej decyzji. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Berning & Söhne GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.
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