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SĄD
Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2014 r. – Donau Chemie przeciwko Komisji
(Sprawa T-406/09) (1)
[Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek węglika wapnia i magnezu dla
przemysłu metalurgicznego i gazowniczego w EOG, z wyłączeniem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii
i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i podział
rynku — Grzywny — Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Wytyczne z 2006 r. w sprawie
metody ustalania grzywien — Okoliczności łagodzące — Współpraca w toku postępowania
administracyjnego — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Proporcjonalność —
Wypłacalność]
(2014/C 202/20)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Strona skarżąca: Donau Chemie AG (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: S. Polster, W. Brugger i M. Brodey, adwokaci)
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo N. von Lingen i M. Kellerbauer, pełnomocnicy, wspierani
przez profesora T. Eilmansbergera, a następnie N. von Lingen i M. Kellerbauer)
Przedmiot
Żądanie stwierdzenia nieważności art. 2 decyzji Komisji C(2009) 5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej
postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.396 – Odczynniki na bazie
węglika wapnia i magnezu dla przemysłu metalurgicznego i gazowniczego) w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy
skarżącej, a także – tytułem żądania ewentualnego – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na skarżącą w rzeczonej decyzji.
Sentencja
1) Kwota grzywny nałożonej na Donau Chemie AG na podstawie art. 2 lit. c) decyzji Komisji C(2009) 5791 wersja ostateczna z dnia
22 lipca 2009 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/39.396 –
Odczynniki na bazie węglika wapnia i magnezu dla przemysłu metalurgicznego i gazowniczego) zostaje ustalona na 4,35 mln EUR.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Donau Chemie pokrywa 90 % własnych kosztów oraz 90 % kosztów poniesionych przez Komisję Europejską. Komisja pokrywa
10 % własnych kosztów oraz 10 % kosztów poniesionych przez Donau Chemie.
(1)

Dz.U. C 312 z 19.12.2009.

Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2014 r. – Reagens przeciwko Komisji
(Sprawa T-30/10) (1)
(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek cynowych
stabilizatorów termicznych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE i art. 53 porozumienia
EOG — Ustalanie cen, podział rynków i wymiana mających szczególne znaczenie informacji
handlowych — Czas trwania naruszenia — Grzywny — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania
grzywien — Kwota podstawowa — Okoliczności łagodzące — Zdolność płatnicza — Równość
traktowania — Proporcjonalność — Nieograniczone prawo orzekania — Właściwy charakter kwoty
grzywny)
(2014/C 202/21)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Włochy) (przedstawiciele: B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, E. De
Giorgi i D. Gullo, adwokaci)

