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Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2016 r. – Toshiba/Komisja

(Sprawa T-404/12) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek projektów odnoszących się do 
rozdzielnic z izolacją gazową — Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej 

nieważności decyzji początkowej — Grzywny — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Równe 
traktowanie — Kwota wyjściowa — Stopień przyczynienia się do naruszenia)

(2016/C 078/20)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Toshiba Corp. (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: J.F. MacLennan, Solicitor, oraz A. Schulz i S. Sakellariou, 
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Khan i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2012) 4381 z dnia 27 czerwca 2012 r. 
zmieniającej decyzję C(2006) 6762 wersja ostateczna z dnia 24 stycznia 2007 r. dotyczącą postępowania na podstawie art. 
81 traktatu [WE] (obecnie art. 101 TFUE) oraz art. 53 porozumienia EOG w zakresie, w jakim jej adresatem były Mitsubishi 
Electric Corporation i Toshiba Corporation (Sprawa COMP/39.966 – Rozdzielnice z izolacją gazową – Grzywny), oraz, 
tytułem żądania ewentualnego, obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Toshiba Corp. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 343 z 10.11.2012.

Wyrok Sądu z dnia 19 stycznia 2016 r. – Mitsubishi Electric/Komisja

(Sprawa T-409/12) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek projektów odnoszących się do 
rozdzielnic z izolacją gazową — Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd częściowej 

nieważności decyzji początkowej — Grzywny — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej 
administracji — Prawo do obrony — Równe traktowanie — Proporcjonalność — Błąd w ocenie — Kwota 

wyjściowa — Stopień przyczynienia się do naruszenia — Mnożnik służący zapewnieniu skutku 
odstraszającego)

(2016/C 078/21)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mitsubishi Electric Corp. (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: R. Denton, J. Vyavaharkar, R. Browne, 
L. Philippou, M. Roald i J. Robinson, Solicitors, oraz K. Haegeman, adwokat)
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