
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — SKW Stahl- 
Metallurgie Holding i SKW Stahl-Metallurgie przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-384/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego 
i gazowego w EOG, z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii 
i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naru
szenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — 
Prawo do obrony — Możliwość przypisania zachowania o 
znamionach naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — 
Grzywny — Równość traktowania — Okoliczności łagodzące 
— Współpraca w postępowaniu administracyjnym — Propor
cjonalność — Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny 
— Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r.) 

(2014/C 71/23) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneu
kirchen, Niemcy) i SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukir
chen) (przedstawiciele: początkowo adwokaci A. Birnstiel, S. 
Janka i S. Dierckens, a następnie A. Birnstiel i S. Janka) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. von 
Lingen i A. Antoniadis, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata A. Böhlkego) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Gigaset AG (dawniej 
Arques Industries AG) (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: 
adwokaci C. Grave, A. Scheidtmann i B. Meyring) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 
5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. w przedmiocie 
procedury stosowania art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F/39.396 — Odczynniki na bazie węglika 
wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego) w 
zakresie, w jakim dotyczy ona strony skarżącej, a także, posił
kowo, żądanie uchylenia lub obniżenia kwoty grzywny nało 
żonej na stronę skarżącą we wskazanej decyzji. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) SKW Stahl-Metallurgie Holding AG i SKW Stahl-Metallurgie 
GmbH pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez 
Komisję Europejską. 

3) Gigaset AG pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. — Evonik Degussa 
i AlzChem przeciwko Komisji 

(Sprawa T-391/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego 
i gazowego w EOG, z wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii 
i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naru
szenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynku — Możli
wość przypisania zachowania o znamionach naruszenia — 
Grzywny — Współpraca w postępowaniu administracyjnym 
— Okoliczności obciążające — Powrót do naruszenia — 
Okoliczności łagodzące — Proporcjonalność — Czas trwania 
naruszenia — Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny 
— Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r.) 

(2014/C 71/24) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Evonik Degussa GmbH (Essen, Niemcy) i 
AlzChem AG, dawniej AlzChem Trostberg GmbH, dawniej 
AlzChem Hart GmbH (Trostberg, Niemcy) (przedstawiciele: 
adwokaci C. Steinle, O. Andresen i I. Bodenstein) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. von 
Lingen i A. Antoniadis, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata A. Böhlkego) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 
5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. w przedmiocie 
procedury stosowania art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F/39.396 — Odczynniki na bazie węglika 
wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazowego) w 
zakresie, w jakim dotyczy ona skarżących, a także, posiłkowo, 
żądanie zmiany wskazanej decyzji poprzez, po pierwsze, uchy
lenie nałożonej na skarżących grzywny lub obniżenie jej kwoty, 
a po drugie, obciążenie całością tej kwoty spółki SKW Stahl- 
Technik GmbH & Co. KG, solidarnie ze skarżącymi. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 2 lit. g) i h) decyzji Komisji 
C(2009) 5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. w 
przedmiocie procedury stosowania art. 81 [WE] i art. 53 poro
zumienia EOG (sprawa COMP/F/39.396 — Odczynniki na 
bazie węglika wapnia i magnezu dla przemysłu stalowego i gazo
wego) w zakresie, w jakim dotyczy on spółek Evonik Degussa 
GmbH i AlzChem AG, przy czym wyjaśnia się, że owo stwier
dzenie nieważności nie ma wpływu na skutek zwalniający jakiej
kolwiek płatności dokonanej przez którąkolwiek z tych dwóch 
spółek tytułem grzywny, jaka została na nie nałożona solidarnie 
za naruszenie stwierdzone w art. 1 lit. f) wskazanej decyzji, 
względem SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG, oraz grzywny, 
która została nałożona na tę ostatnią spółkę w art. 2 lit. g) tej 
decyzji.
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