
Relevantný trh/sektor: s metakrylátmi. 

Porušenie: porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP  

Informácie o rozsudku: Všeobecný súd (VS) dňa 5.6.2012 rozhodol vo veci T-214/06, Imperial 
Chemical Industries Ltd, predtým Imperial Chemical Industries plc, so sídlom v Londýne 
(Spojené kráľovstvo), v zastúpení: pôvodne D. Anderson, QC, H. Rosenblatt, B. Lebrun, 
advokáti, W. Turner, S. Berwick a T. Soames, solicitors, neskôr R. Wesseling a C. Swaak, 
a napokon v zastúpení: Wesseling, Swaak a F. ten Have, advokáti, ţalobkyňa, proti Európskej 
komisii, v zastúpení: pôvodne V. Bottka, I. Chatzigiannis a F. Amato, neskôr Bottka, 
Chatzigiannis a F. Arbault, a napokon v zastúpení: Bottka a J. Bourke, splnomocnení 
zástupcovia, ţalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie článku 2 písm. c) 
rozhodnutia Komisie K(2006) 2098 v konečnom znení z 31. mája 2006, týkajúceho sa konania 
o uplatnení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/F/38.645 – Metakryláty), 
alebo subsidiárne zníţenie výšky pokuty uloţenej podľa tohto ustanovenia. 

VS sa zaoberal najmä nasledovnými pojmami: „Hospodárska súťaţ – Kartely – Trh 
s metakrylátmi – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 
Dohody o EHP – Účasť na časti porušenia – Právo na obhajobu – Pokuty – Povinnosť 
odôvodnenia – Závaţnosť porušenia – Odstrašujúci účinok – Rovnosť zaobchádzania – 
Proporcionalita – Zásada riadnej správy vecí verejných – Spolupráca počas správneho konania 
– Dĺţka konania – Primeraná lehota“. 

Komisia Európskych spoločenstiev v rozhodnutí Komisie K(2006) 2098 v konečnom znení 
z 31. mája 2006 týkajúcom sa konania o uplatnení článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP 
(vec COMP/F/38.645 – Metakryláty) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) najmä konštatovala, ţe 
niektoré podniky porušili článok 81 ES a článok 53 Dohody o európskom hospodárskom 
priestore (EHP) tým, ţe sa v rôznych obdobiach od 23. januára 1997 do 12. septembra 2002 
zúčastnili na celom území EHP na viacerých protisúťaţných dohodách a zosúladených 
postupoch v odvetví metakrylátov (článok 1 napadnutého rozhodnutia). 

Podľa napadnutého rozhodnutia išlo o jediné a nepretrţité porušenie týkajúce sa troch 
nasledujúcich výrobkov z polymetylmetakrylátu (ďalej len „PMMA“): formovacie zmesi, tvrdé 
dosky a sanitárne výrobky. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, ţe tieto tri výrobky sú fyzicky aj 
chemicky odlišné a majú rozdielne vyuţitie, ale moţno ich vďaka spoločnej vstupnej surovine, 
metylmetakrylátu (ďalej len „MMA“), povaţovať za jednu homogénnu skupinu výrobkov 
(odôvodnenia 4 aţ 8 napadnutého rozhodnutia). 

Podľa napadnutého rozhodnutia predmetné porušenie spočívalo v rokovaniach o cenách, 
v uzatváraní, vykonávaní a monitorovaní dohôd o cenách buď formou zvyšovania cien, alebo 
prinajmenšom udrţiavaním existujúcich cien, v preskúmaní moţnosti presunutia ceny za 
dodatočné sluţby na zákazníka, vo výmene informácií týkajúcich sa trhu a/alebo podnikov, ktoré 
sú dôleţité a dôverné z obchodného hľadiska, ako aj v účasti na pravidelných stretnutiach 
a ďalších kontaktoch s cieľom uľahčiť porušenie (článok 1 a odôvodnenia 1 aţ 3 napadnutého 
rozhodnutia). 

Ţalobkyňa je materskou spoločnosťou skupiny Imperial Chemical Industries a výrobcom 
špeciálnych chemických látok. Od roku 1990 bola výroba a predaj výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje napadnuté rozhodnutie, v rámci skupiny zverená samostatnej obchodnej jednotke ICI 
Acrylics, ktorá však nemala formu spoločnosti. Zmluvou uzavretou 3. októbra 1999, boli činnosti 
a aktíva ICI Acrylics predané spoločnostiam Ineos Acrylics UK Parent Co.2 Ltd a Ineos Acrylics 
UK Trader Ltd (neskôr Lucite International Holdings Ltd a Lucite International UK Ltd). 

Ţalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd: zrušil článok 2 písm. c) napadnutého rozhodnutia, 
subsidiárne zmenil a doplnil článok 2 písm. c) napadnutého rozhodnutia s cieľom zníţiť výšku 
pokuty, ktorá jej bola uloţená, zaviazal Komisiu na náhradu trov konania. Komisia navrhuje, aby 
Všeobecný súd: zamietol ţalobu ako nedôvodnú, zaviazal ţalobkyňu na náhradu trov konania. 



Vo svojej ţalobe ţalobkyňa uviedla päť ţalobných dôvodov na podporu ţaloby. Prvý ţalobný 
dôvod je zaloţený na nedostatku dôkazov o porušení, pokiaľ ide o formovacie zmesi z PMMA. 
Druhý ţalobný dôvod je zaloţený na neexistencii odôvodnenia „základnej sumy“ pokuty. Tretí 
ţalobný dôvod je zaloţený na nesplnení povinnosti Komisie rozdeliť „základnú sumu“ medzi 
ţalobkyňu a spoločnosť Lucite. Štvrtý ţalobný dôvod je zaloţený na nevhodnosti zvýšenia 
východiskovej sumy pokuty z odstrašujúcich dôvodov. Piaty ţalobný dôvod je zaloţený na 
neodôvodnenom zamietnutí priznať zníţenie výšky pokuty na základe spolupráce s Komisiou. 
Ţalobkyňa okrem toho na pojednávaní uviedla šiesty ţalobný dôvod zaloţený na neprimeranej 
dĺţke konania. 

Súd zamietol všetky ţalobné dôvody a nakoniec zamietol aj ţalobu ako takú. Súčasne 
ţalobkyňu, Imperial Chemical Industries Ltd zaviazal na nahradenie trov konania. 

 

 

Viac informácií na: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=123503&pageIndex=0&doclang
=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2051984 
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