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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 346/21

A Törvényszék 2015. szeptember 9-i ítélete – Toshiba kontra Bizottság
(T-104/13. sz. ügy) (1)
(„Verseny — Kartellek — A televízió- és számítógépmonitor-képcsövek világpiaca — Az
EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az árakkal,
a piacok felosztásával, a kapacitásokkal és a termeléssel kapcsolatos megállapodások és összehangolt
magatartások — A kartellben való részvétel bizonyítása — Egységes és folyamatos jogsértés —
A jogsértés betudhatósága — Közös irányítás — Bírságok — Korlátlan felülvizsgálat”)
(2015/C 346/23)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: Toshiba Corp. (Tokió, Japán) (képviselők: J. MacLennan solicitor, J. Jourdan, A. Schulz és P. Berghe ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Biolan, Bottka V. és M. Kellerbauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
Az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 – „Televízió- és
számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C (2012) 8839 végleges bizottsági határozatnak a
felperest érintő részében történő megsemmisítése iránti kérelem, valamint – másodlagosan – a vele szemben kiszabott
bírság törlése vagy összegének csökkentése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.437 –
„Televízió- és számítógépmonitor-képcsövek”-ügy) 2012. december 5-én hozott C(2012) 8839 végleges bizottsági határozat 1. cikke
(2) bekezdésének d) pontját megsemmisíti abban a részében, amelyben az megállapítja, hogy a Toshiba Corp. 2000. május 16-tól
2003. március 31-ig részt vett a színes televíziókhoz való képcsövek piacára vonatkozó világszintű kartellben.

2) A Törvényszék e határozat 2. cikke (2) bekezdésének g) pontját megsemmisíti annyiban, amennyiben az a Toshibával szemben a
színes televíziókhoz való képcsövek piacára vonatkozó világszintű kartellben történő közvetlen részvétele címén 28 048 000 euró
bírságot szab ki.

3) A Törvényszék a szóban forgó határozat 2. cikke (2) bekezdésének h) pontjában a Toshibával szemben a Panasonic Corp.-nel és az
MT Picture Display Co. Ltd-vel egyetemlegesen kiszabott bírság összegét 82 826 000 euróban állapítja meg.

4) A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

5) Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.
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