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Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2016 r. – Parker Hannifin Manufacturing i Parker-Hannifin/Komisja

(Sprawa T-146/09 RENV) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek przewodów morskich — 
Porozumienia dotyczące ustalania cen, podziału rynków i wymiany szczególnie chronionych informacji 

handlowych — Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia — Zasada ciągłości 
gospodarczej — Zasada odpowiedzialności osobistej — Grzywny — Okoliczności obciążające — Rola 

przywódcy — Górna granica wynosząca 10 % — Nieograniczone prawo orzekania)

(2016/C 314/23)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Parker Hannifin Manufacturing Srl, dawniej Parker ITR Srl (Corsico, Włochy) i Parker Hannifin Corp. 
(Mayfield Heights, Ohio, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: B. Amory, F. Marchini Camia i É. Barbier de La Serre, 
adwokatów)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, S. Noë i R. Sauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenia nieważności, na podstawie art. 263 TFUE, decyzji Komisji C(2009) 428 wersja 
ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 
porozumienia EOG (sprawa COMP/39406 – Przewody morskie) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżących 
i tytułem ewentualnym, na podstawie art. 263 TFUE, żądanie uchylenia nałożonej na skarżące w tej decyzji grzywny lub 
znaczne obniżenie jej kwoty.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 akapit pierwszy lit. e) decyzji Komisji C(2009) 428 wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. 
dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39406 – Przewody morskie), 
w zakresie, w jakim podwyższenie o 30 % zostało zastosowane do kwoty grzywny podlegającej solidarnej zapłacie przez Parker- 
Hannifin Corp. z tytułu okoliczności obciążającej dotyczącej roli przywódcy odgrywanej przez spółkę ITR od dnia 11 czerwca 1999 r. 
do dnia 30 września 2001 r. i w zakresie, w jakim Komisja Europejska nie obliczyła wyłącznie na podstawie obrotu Parker ITR Srl 
przewidzianej w art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 [WE] i 82 [WE] górnej granicy wynoszącej 10 % obrotu w odniesieniu do części 
grzywny, za której zapłatę tylko spółka Parker ITR została uznana za odpowiedzialną za okres przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2) Kwotę nałożonej na Parker Hannifin Manufacturing Srl, dawniej Parker ITR, grzywny ustala się na 19 945 728 EUR, za której 
zapłatę Parker-Hannifin jest solidarnie odpowiedzialna w wysokości 6 400 000 EUR.

3) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

4) Parker Hannifin Manufacturing, Parker-Hannifin i Komisja pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 141 z 20.6.2009.
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