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

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 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-412/10, Roca 
przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. 

przez Roca 

(Sprawa C-638/13 P) 

(2014/C 52/52) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Roca (przedstawiciel: adwokat P. Vidal 
Martínez) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— Uwzględnienie argumentów przedstawionych przez Rocę w 
niniejszym odwołaniu. 

— Częściowe uchylenie wyroku Sądu wydanego w dniu 16 
września 2013 r. w sprawie T-412/10. 

— Uwzględnienie żądań przedstawionych przez Rocę i obni 
żenie kwoty nałożonej na nią grzywny. 

— Obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez Rocę w 
niniejszym postępowaniu oraz kosztami poniesionymi w 
sprawie T-412/10 w zakresie, w jakim dotyczy to tych 
samych zarzutów. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) Zarzut pierwszy oparty na naruszeniu obowiązku uzasad
nienia, zasad niedyskryminacji i równego traktowania w 
odniesieniu do oceny mniejszej wagi naruszenia Roki zwią
zanej z mniejszą gamą produktów, których dotyczy naru
szenie i przeinaczeniu okoliczności faktycznych uznanych 
za ustalone w decyzji. 

2) Zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa w stosowaniu 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
naruszeniu zasad równego traktowania i uzasadnionych 
oczekiwań w stosowaniu wytycznych w sprawie metody 
ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. 
a) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 ( 1 ). 

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

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) 
wydanego w dniu 11 września 2013 r. w sprawie 
T-540/11, Melkveebedrijf Overenk i in. przeciwko 
Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. przez 

Melkveebedrijf Overenk BV i in. 

(Sprawa C-643/13 P) 

(2014/C 52/53) 

Język postępowania: niderlandzki 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap 
Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf 
Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV, M.H.H.M. Moonen 
(przedstawiciele: P. E. Mazel i A. van Beelen, advocaten) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszących odwołanie 

— Uchylenie zaskarżonego postanowienia i skierowanie sprawy 
do ponownego rozpoznania przez Sąd. 

Zarzuty i główne argumenty 

Postanowienie należy uchylić z powodu wad procesowych, 
przez które naruszone zostały interesy skarżących, oraz z 
powodu naruszenia prawa Unii przez Sąd. 

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w 
dniu 2 października 2013 r. w sprawie T-285/12 The 
Cartoon Network, Inc. przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory), wniesione w dniu 13 grudnia 

2013 r. przez The Cartoon Network, Inc. 

(Sprawa C-670/13 P) 

(2014/C 52/54) 

Język postępowania: angielski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: The Cartoon Network, Inc. (przedstawiciel: 
I. Starr, solicitor) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i Boomerang TV, SA 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o: 

— uchylenie zaskarżonego wyroku przez Trybunał Sprawiedli
wości i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; lub 
tytułem żądania ewentualnego, 

— uchylenie zaskarżonego wyroku przez Trybunał Sprawiedli
wości i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoz
nania; oraz
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