
12) Zarzut dwunasty dotyczący błędu w ocenie okoliczności 
faktycznych w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby 
Publicznej uznał, że zakwestionowane sprawozdanie z 
oceny nie było dotknięte oczywistym błędem w ocenie w 
odniesieniu do wydajności wnoszącego odwołanie pod 
względem realizacji nakładu pracy. 

13) Zarzut trzynasty dotyczący błędnej klasyfikacji prawnej 
okoliczności faktycznych w zakresie, w jakim Sąd do 
spraw Służby Publicznej uznał za proporcjonalną krytykę 
w zakwestionowanym sprawozdaniu z oceny, mimo że 
druga strona postępowania w okresie podlegającym ocenie 
nie zwróciła uwagi wnoszącego odwołanie na rzekome 
problemy w jego postępowaniu. 

14) Zarzut czternasty dotyczący błędu w ocenie okoliczności 
faktycznych w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby 
Publicznej uznał, że nakład pracy wnoszącego odwołanie 
był mniej znaczny, niż był w rzeczywistości. 
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J. MacLennan, Solicitor, adwokaci J. Jourdan, A. Schulz i P. 
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Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji 
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie COMP/39.437 — 
Lampy do ekranów telewizyjnych i komputerowych; 

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 2 lit. e) decyzji Komisji 
z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie COMP/39.437 — 
Lampy do ekranów telewizyjnych i komputerowych; 

— stwierdzenie nieważności art. 2 ust. 2 lit. g) zaskarżonej 
decyzji lub, tytułem ewentualnym, obniżenie grzywny w 
zakresie, w jakim Sąd uzna za stosowne; 

— stwierdzenie nieważności art. 2 ust. 2 lit. h) zaskarżonej 
decyzji lub, tytułem ewentualnym, stwierdzenie nieważności 

art. 2 ust. 2 lit. h), w zakresie, w jakim uznano w nim, że 
Toshiba jest solidarnie odpowiedzialna za zapłatę grzywny 
lub, tytułem ewentualnym, obniżenie grzywny w zakresie, w 
jakim Sąd uzna za stosowne; 

— wydanie wszelkich innych rozstrzygnięć, jakie mogą okazać 
się właściwe w okolicznościach niniejszej sprawy; 

— zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów poniesionych w 
niniejszym postępowaniu. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący okoliczności, że zaskarżona 
decyzja jest błędna w zakresie, w jakim Komisja przypisała 
w niej Toshibie Corporation odpowiedzialność za naru
szenie art. 101 TFUE w odniesieniu do okresu od dnia 16 
maja 2000 r. do dnia 11 kwietnia 2002 r. 

2) Zarzut drugi dotyczący okoliczności, że zaskarżona decyzja 
jest błędna w zakresie, w jakim Komisja przypisała w niej 
Toshibie Corporation odpowiedzialność za naruszenie art. 
101 TFUE w odniesieniu do okresu od dnia 12 kwietnia 
2002 r. do dnia 31 marca 2003 r. 

3) Zarzut trzeci dotyczący okoliczności, że zaskarżona decyzja 
jest błędna w zakresie, w jakim Komisja przypisała w niej 
Toshibie Corporation odpowiedzialność za naruszenie art. 
101 TFUE w odniesieniu do okresu od dnia 1 kwietnia 
2003 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. 

4) Zarzut czwarty dotyczący okoliczności, że zaskarżona 
decyzja jest błędna w zakresie, w jakim Komisja uznała w 
niej Toshibę Corporation za solidarnie odpowiedzialną za 
uczestnictwo spółki Matsushita Toshiba Picture Display 
Co., Ltd. (zwanej dalej „MTPD”) w naruszeniu w odniesieniu 
do okresu od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 12 czerwca 
2006 r. 

5) Zarzut piąty, podniesiony tytułem ewentualnym w stosunku 
do zarzutu czwartego, dotyczący okoliczności, że zaska
rżona decyzja jest błędna w zakresie, w jakim Komisja 
uznała w niej MTPD za odpowiedzialne za uczestnictwo 
w naruszeniu w odniesieniu do okresu od dnia 1 kwietnia 
2003 r. do dnia 12 czerwca 2006 r. 

6) Zarzut szósty dotyczący okoliczności, że zaskarżona decyzja 
jest błędna w zakresie, w jakim Komisja nałożyła w niej 
grzywnę w art. 2 ust. 2 lit. g) i art. 2 ust. 2 lit. h) lub, 
tytułem ewentualnym, popełniła błąd przy obliczaniu tych 
grzywien.
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