
Przedmiot

Tytułem żądania głównego stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2009) 7492 wersja ostateczna z dnia 30 września 
2009 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 65 EWWiS (sprawa COMP/37.956 – Pręty zbrojeniowe okrągłe, 
ponowne przyjęcie), zmienionej decyzją Komisji C (2009) 9912 wersja ostateczna z dnia 8 grudnia 2009 r., a tytułem 
żądania ewentualnego – stwierdzenie częściowej nieważności tej decyzji i obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą.

Sentencja

1) Kwota grzywny nałożonej na Ferriere Nord SpA zostaje ustalona na 3 421 440 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Ferriere Nord pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez Komisję Europejską. Komisja pokrywa jedną 
czwartą własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 113 z 1.5.2010.

Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2014 r. – Lucchini/Komisja

(Sprawa T-91/10) (1)

[Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek prętów zbrojeniowych prostych lub 
w kręgach — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 65 EWWiS, po wygaśnięciu traktatu EWWiS, na 

podstawie rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Ustalanie cen i terminów płatności — Ograniczanie lub 
kontrolowanie produkcji lub sprzedaży — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Podstawa 

prawna — Prawo do obrony — Grzywny — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące — 
Uwzględnienie wyroku uchylającego wydanego w sprawie związanej)

(2015/C 034/28)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Lucchini SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: początkowo M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, 
C. Breuvart i L. De Sanctis, następnie J.-P Gunther, E. Bigi, C. Breuvart i D. Galli, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo R. Sauer i B. Gencarelli, pełnomocnicy, wspierani przez 
M. Morettę, adwokata, następnie M. Sauer i R. Striani, pełnomocnicy, wspierani przez M. Morettę)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieistnienia lub nieważności decyzji Komisji C(2009) 7492 wersja ostateczna z dnia 30 września 
2009 r. (sprawa COMP/37.956 – Pręty zbrojeniowe okrągłe, ponowne przyjęcie), zmienionej decyzją Komisji 
C (2009) 9912 wersja ostateczna z dnia 8 grudnia 2009 r., tytułem żądania ewentualnego – stwierdzenie nieważności 
art. 2 wspomnianej decyzji, tytułem dalszego żądania ewentualnego – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Lucchini SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 113 z 1.5.2010.
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