
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 grudnia 2013 r. — 
SNIA SpA pod zarządem przymusowym przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-448/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Europejski rynek nadtlenku wodoru i nadboranu sodu — 
Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość 
przypisania odpowiedzialności w dziedzinie konkurencji — 
Kryterium ciągłości gospodarczej — Naruszenie prawa do 

obrony — Obowiązek uzasadnienia) 

(2014/C 45/08) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: SNIA SpA pod zarządem przymusowym 
(przedstawiciele: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia i E. 
Gambaro, avvocati) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
V. Di Bucci, L. Malferrari i B. Gencarelli, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększo
nym) z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie T-194/06 SNIA 
przeciwko Komisji, którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji C(2006) 1766 wersja ostateczna 
z dnia 3 maja 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 
81 [WE] i art. 53 porozumienia o EOG (sprawa COMP/ 
F/38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran sodu) w części, w 
której Komisja nakłada w niej grzywnę solidarną na Caffaro Srl i 
SNIA SpA — Zasady dotyczące możliwości przypisania praktyk 
antykonkurencyjnych w przypadku połączenia przedsiębiorstw 
— Naruszenie prawa do obrony i obowiązku uzasadnienia 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) SNIA SpA pod zarządem przymusowym zostaje obciążona kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 22.10.2011. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 grudnia 2013 r. — 
Solvay Solexis SpA przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-449/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Europejski rynek nadtlenku wodoru i nadborany sodu — 
Decyzja stwierdzająca naruszenia art. 81 WE — Czas trwania 
naruszenia — Pojęcia porozumienia i uzgodnionej praktyki — 
Pojęcie jednolitego i ciągłego naruszenia — Ustalenie 

wysokości grzywny) 

(2014/C 45/09) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Solvay Solexis SpA (przedstawiciele: T. Salo
nico, G.L. Zampa i G. Barone, avvocati) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
V. Di Bucci, L. Malferrari i B. Gencarelli, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększo
nym) z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie Solvay Solexis 
przeciwko Komisji (T-195/06), którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji C(2006) 1766 
wersja ostateczna z dnia 3 maja 2006 r. dotyczącej postępo
wania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F/38.620 — Nadtlenek wodoru i nadboran), w 
zakresie, w jakim dotyczy ona Solvay Solexis — Czas trwania 
naruszenia — Pojęcia porozumienia i uzgodnionej praktyki — 
Równe traktowanie — Obowiązek uzasadnienia 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Solvay Solexis SpA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 22.10.2011
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