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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/21

Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Toshiba/Komisija
(Lieta T-104/13) (1)
Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus —
Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Nolīgumi un
saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales, jaudas un ražošanas jomā — Pierādījums par dalību aizliegtā
vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — Vainojamība pārkāpumā — Kopīga kontrole — Naudas
sodi — Neierobežota kompetence
(2015/C 346/23)
Tiesvedības valoda – angļu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Toshiba Corp. (Tokija, Japāna) (pārstāvji – J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz un P. Berghe, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Biolan, V. Bottka un M. Kellerbauer)

Priekšmets
Prasība atcelt Komisijas 2012. gada 5. decembra Lēmumu C(2012) 8839 final attiecībā uz procedūru atbilstīgi LESD
101. pantam un EEZ līguma 53. pantam (Lieta COMP/39.437 – TV un datoru monitoru kineskopi), ciktāl tas attiecas uz
prasītāju, kā arī, pakārtoti, samazināt prasītājai uzliktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:
1) daļēji atcelt Komisijas 2012. gada 5. decembra Lēmuma C(2012) 8839 final attiecībā uz procedūru atbilstīgi LESD 101. pantam
un EEZ līguma 53. pantam (Lieta COMP/39.437 – TV un datoru monitoru kineskopi) 1. panta 2. punkta d) apakšpunktu, ciktāl
tajā ir konstatēts, ka Toshiba Corp. piedalījās pasaules mēroga aizliegtās vienošanās darbībā krāsu televizoru monitoru kineskopu
tirgū no 2000. gada 16. maija līdz 2003. gada 31. martam;

2) atcelt šī lēmuma 2. panta 2. punkta g) apakšpunktu, ciktāl tajā Toshiba ir uzlikts naudas sods EUR 28 048 000 par tās tiešu
dalību pasaules mēroga aizliegtās vienošanās darbībā krāsu televizoru monitoru kineskopu tirgū;

3) noteikt naudas sodu, kāds attiecīgā lēmuma 2. panta 2. punkta h) apakšpunktā tika uzlikts Toshiba solidāri ar Panasonic Corp. un
MT Picture Display Co. Ltd, EUR 82 826 000 apmērā;

4) pārējā daļā prasību noraidīt;

5) katra lietas dalībniece sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.
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