
Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. – NKT Verwaltungs i NKT/Komisja

(Sprawa T-447/14) (1)

(Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek kabli elektrycznych – 
Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Jednolite i ciągłe naruszenie – Dowód naruszenia – 
Czas uczestniczenia – Otwarte zdystansowanie się – Obliczanie kwoty grzywny – Waga naruszenia – 

Nieograniczone prawo orzekania)

(2018/C 328/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: NKT Verwaltungs GmbH, dawniej nkt cables GmbH (Kolonia, Niemcy) i NKT A/S, dawniej NKT Holding 
A/S (Brøndby, Dania) (przedstawiciele: M. Kofmann i B. Creve, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, H. van Vliet i C. Vollrath, pełnomocnicy, wspierani przez 
B. Doherty’ego, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające przede wszystkim do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
C(2014) 2139 final z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 [TFUE] i art. 53 
porozumienia EOG (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżących, 
i pomocniczo, do obniżenia kwoty nałożonej na nie grzywny.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) NKT Verwaltungs GmbH i NKT A/S zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 282 z 25.8.2014.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. – Hitachi Metals/Komisja

(Sprawa T-448/14) (1)

(Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek kabli elektrycznych – 
Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Jednolite i ciągłe naruszenie – Dowód naruszenia – 
Czas uczestniczenia – Otwarte zdystansowanie się – Obliczanie kwoty grzywny – Waga naruszenia – 

Nieograniczone prawo orzekania)

(2018/C 328/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hitachi Metals Ltd (Tokio, Japonia) (przedstawiciele: P. Crowther i C. Drew, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, H. van Vliet i J. Norris-Usher, pełnomocnicy, wspierani 
przez M. Gray, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 2139 
final z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 [TFUE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa 
AT.39610 – Kable elektryczne) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżącej, a po drugie, do obniżenia kwoty 
nałożonej na nią grzywny.
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