
Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – Eni/Komisja

(Sprawa T-558/08) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek wosków parafinowych — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen — Dowód naruszenia — Wytyczne 

z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Równość traktowania — Okoliczności obciążające — 
Powrót do naruszenia — Obowiązek uzasadnienia — Okoliczności łagodzące — Zasadniczo ograniczony 

udział — Naruszenie popełnione przez niedbalstwo — Prawo do obrony — Nieograniczone prawo 
orzekania)

(2015/C 046/47)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Eni SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino 
i L. Bellia)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i V. Di Bucci, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 5476 wersja ostateczna z dnia 
1 października 2008 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa 
COMP/39.181 – Woski do świec), a także, posiłkowo, żądanie uchylenia nałożonej na skarżącą grzywny lub obniżenia jej 
kwoty.

Sentencja

1) Kwota grzywny nałożonej na spółkę Eni SpA 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) zostaje ustalona na 18 200 000 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa połowę własnych kosztów oraz połowę kosztów poniesionych przez spółkę Eni. Spółka Eni pokrywa 
połowę własnych kosztów oraz połowę kosztów poniesionych przez Komisję.

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

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2014 r. – Repsol Lubricantes y Especialidades i in./Komisja

(Sprawa T-562/08) (1)

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

Czas trwania naruszenia — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Równość 
traktowania — Domniemanie niewinności — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona 

naruszenia — Odpowiedzialność spółki dominującej za naruszenia reguł konkurencji popełnione przez jej 
spółki zależne — Decydujący wpływ wywierany przez spółkę dominującą — Domniemanie mające 
zastosowanie w przypadku posiadania przez spółkę dominującą 100 % kapitału spółek zależnych)

(2015/C 046/48)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, dawniej Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA (Madryt, 
Hiszpania); Repsol Petróleo, SA (Madryt); oraz Repsol, SA, dawniej Repsol YPF, SA (Madryt) (przedstawiciele: J. M. Jiménez- 
Laiglesia Oñate, J. Jiménez-Laiglesia Oñate i S. Rivero Mena, adwokaci)
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