
SĄD

Wyrok Sądu z dnia 15 lipca 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-463/07) (1)

(EFOGR — Sekcja gwarancji — Wydatki wyłączone z finansowania — Premie za bydło — Oliwa z oliwek 
i tłuszcze — Susz paszowy — Skuteczność kontroli — System kar)

(2014/C 292/27)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez G. Aiellę i F. Bucalę, 
avvocati dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Cattabriga i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności części decyzji Komisji 2007/647/WE z dnia 3 października 2007 r. wyłączającej z finansowania 
wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 261, s. 28) w zakresie, w jakim wyłącza niektóre wydatki 
poniesione przez Republikę Włoską.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska pokrywa koszty własne i koszty poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 51 z 23.2.2008.

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Esso i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-540/08) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Rynek 
gaczu parafinowego — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynków — 

Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Czas trwania naruszenia — Równość 
traktowania — Proporcjonalność — Nieograniczone prawo orzekania)

(2014/C 292/28)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Esso Société anonyme française (Courbevoie, Francja); Esso Deutschland GmbH (Hamburg, Niemcy); 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Antwerpia, Belgia); i Exxon Mobil Corp. (West Trenton, New Jersey, Stany 
Zjednoczone) (przedstawiciele: R. Subiotto, QC, R. Snelders, L.P. Rudolf i M. Piergiovanni, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i M. Gray, adwokaci)

1.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 292/23



Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji C(2008) 5476 wersja ostateczna z dnia 1 października 
2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.181 
– Woski do świec), jak również wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżące.

Sentencja

1) Kwotę grzywny nałożonej na Esso Société anonyme française w art. 2 decyzji Komisji C(2008) 5476 wersja ostateczna z dnia 
1 października 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa 
COMP/39.181 – Woski do świec) ustala się na 62 712 895 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Esso Société anonyme française.

4) Esso Deutschland GmbH, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA i Exxon Mobil Corp. pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 44 z 21.2.2009.

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Sasol i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-541/08) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Rynek 
gaczu — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział rynków — 

Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej spółki zależne 
i przez wspólne przedsiębiorstwo, w którym spółka dominująca ma częściowy udział — Decydujący wpływ 

wywierany przez spółkę dominującą — Domniemanie w przypadku posiadania całości kapitału — 
Następstwo prawne przedsiębiorstw — Proporcjonalność — Równość traktowania — Wytyczne 

z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Okoliczności obciążające — Rola przywódcy — 
Określenie pułapu grzywny — Nieograniczone prawo orzekania)

(2014/C 292/29)

Język postępowania: angielski

Strony

Strony skarżące: Sasol (Rosebank, Republika Południowej Afryki); Sasol Holding in Germany GmbH (Hamburg, Niemcy); 
Sasol Wax International AG (Hamburg) i Sasol Wax GmbH (Hamburg) (przedstawiciele: W. Bosch, U. Denzel i C. von 
Köckritz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i R. Sauer, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata M. Gray)

Przedmiot

Tytułem żądania głównego, żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2008) 5476 wersja ostateczna 
z dnia 1 października 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/39.181 – Woski do świec), a tytułem żądania ewentualnego – żądanie uchylenia grzywny nałożonej na 
skarżące lub obniżenia jej kwoty.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2008) 5476 wersja ostateczna z dnia 1 października 2008 r. dotyczącej 
postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.181 – Woski do świec) 
w zakresie, w jakim Komisja Europejska stwierdziła w niej, że Sasol Holding in Germany GmbH i Sasol uczestniczyły w naruszeniu 
przed dniem 1 lipca 2002 r.
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