
Zarzut drugi: wewnętrzna sprzeczność rozumowania. Według 
wnoszącej odwołanie przedstawiona w wyroku ocena dowodów 
stoi w bezpośredniej sprzeczności z oceną, którą Sąd przed
stawił w trzech innych wydanych w tym samym dniu wyrokach 
odnoszących się do tej samej decyzji i tych samych okoliczności 
faktycznych. 

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w 
dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-408/10, Roca 
Sanitario, S.A. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 

grudnia 2013 r. przez Roca Sanitario, S.A. 

(Sprawa C-636/13 P) 

(2014/C 52/50) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Roca Sanitario, S.A. (przedstawiciel: 
adwokat J. Folguera Crespo) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Uwzględnienie argumentów przedstawionych przez Rocę 
Sanitario, S.A. w niniejszym odwołaniu 

— częściowe uchylenie wyroku Sądu wydanego w dniu 16 
września 2013 r. w sprawie T-408/10 i w konsekwencji 

— uwzględnienie żądań podniesionych przez Rocę Sanitario, 
S.A. poprzez obniżenie kwoty grzywny nałożonej na nią 
solidarnie z jej spółkami zależnymi Roca France i Laufen 
Austria; 

— Tytułem żądania ewentualnego, ze względu na to że Roca 
Sanitario nie uczestniczyła bezpośrednio w stwierdzonym 
naruszeniu i że jej odpowiedzialność wynika jedynie z odpo
wiedzialności, jaką przypisuje się zachowaniu jej spółek 
zależnych, w przypadku gdyby Trybunał wydał orzeczenie 
w równoległych odwołaniach, które zamierzają wnieść 
Laufen Austria i Roca France od wyroków Sądu wydanych 
w dniu 16 września 2013 r. w sprawach T-411/10 i 
T-412/10 i gdyby obniżył kwotę nałożonej na te spółki 
zależne grzywny, za której zapłatę Roca Sanitario odpo
wiada solidarnie, zastosowanie do Roki Sanitario 
równoważnej obniżki kwoty grzywny zgodnie z zasadami 
ustalonymi w pkt 203 wyroku. 

— Obciążenie Komisji poniesionymi przez Rocę Sanitario 
kosztami postępowania odwoławczego oraz kosztami postę
powania w sprawie T-408/10 w odniesieniu do tych samych 
zarzutów. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) Zarzut pierwszy oparty na błędzie w zastosowaniu art. 23 
ust. 2 rozporządzenia 1/2003 ( 1 ) i zasad proporcjonalności i 

odpowiedzialności indywidualnej związanym z grzywną 
nałożoną solidarnie na Rocę Sanitario, S.A. z jej spółką 
zależną Laufen Austria, AG. 

2) Zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa przy stosowaniu 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
naruszeniu zasad równego traktowania, proporcjonalności, 
obowiązku uzasadnienia i uzasadnionych oczekiwań w 
zastosowaniu wytycznych w sprawie metody ustalania grzy
wien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporzą
dzenia nr 1/2003 ( 2 ). 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w 
art. [101 TFUE] i [102 TFUE], Dz.U. L 1, s. 1. 

( 2 ) Dz.U. 2006 C 210, s. 2. 

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w 
dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-411/10, Laufen 
Austria przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 

2013 r. przez Laufen Austria AG 

(Sprawa C-637/13 P) 

(2014/C 52/51) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Laufen Austria AG (przedstawiciel: adwokat 
E. Navarro Varona) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Uwzględnienie argumentów przedstawionych przez Laufena 
Austria AG w niniejszym odwołaniu. 

— Częściowe uchylenie wyroku Sądu wydanego w dniu 16 
września 2013 r. w sprawie T-411/10. 

— Uwzględnienie żądań przedstawionych przez Laufena 
Austria AG i obniżenie kwoty nałożonej na nią grzywny. 

— Obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez Laufena 
Austria AG w niniejszym postępowaniu oraz kosztami 
poniesionymi w sprawie T-411/10 w zakresie, w jakim 
dotyczy to tych samych zarzutów. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) Zarzut pierwszy oparty na błędnym zastosowaniu art. 23 
ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 ( 1 ) i zasad proporcjo
nalności i indywidualnej odpowiedzialności w odniesieniu 
do kwoty grzywny nałożonej indywidualnie na Laufena 
Austria, AG za rzekomo popełnione naruszenie przed jej 
nabyciem przez Rocę Sanitario, S.A.

PL C 52/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.2.2014


	Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-408/10, Roca Sanitario, S.A. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. przez Roca Sanitario, S.A.  (Sprawa C-636/13 P)
	Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-411/10, Laufen Austria przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. przez Laufen Austria AG  (Sprawa C-637/13 P)

