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DECYZJA KOMISJI 

z dnia 29 XI 2006 

odnosząca się do postępowania na mocy art. 81 Traktatu WE 
oraz art. 53 Porozumienia EOG 

(Sprawa COMP/F/38.638 – kauczuk butadienowy i emulsyjny kauczuk butadienowo-
styrenowy) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1 oraz, w 
szczególności, jego art. 7 ust. 1 i art. 23 ust. 2, 

uwzględniając decyzję Komisji z dnia 12 kwietnia 2005 r. o wszczęciu postępowania w 
niniejszej sprawie, 

zapewniwszy zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwość przekazania opinii w sprawie 
zarzutów podnoszonych przez Komisję, zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w odnoszące 
się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE2, 

po zasięgnięciu opinii Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i 
Pozycji Dominującej3, 

uwzględniając sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie 
wyjaśniające4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. WPROWADZENIE 

1. Uwagi wstępne 

(1) Niniejsza decyzja jest skierowana do podmiotów: 

                                                 
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 

68 z  6.3.2004, str. 1). 
2 Dz.U. 123 z 27.4.2004, str. 18. 
3 Dz.U. […] z […], str.[…]. 
4 Dz.U. […] z […], str.[…]. 
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– Bayer AG 

– The Dow Chemical Company 

– Dow Deutschland Inc. 

– Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH 

– Dow Europe GmbH 

– Eni S.p.A. 

– Polimeri Europa S.p.A. 

– Shell Petroleum N.V. 

– Shell Nederland B.V. 

– Shell Nederland Chemie B.V. 

– Kaucuk a.s.  

– Unipetrol a.s. 

– Trade-Stomil sp. z o.o. 

(2) W okresie od co najmniej 20 maja 1996 r. do co najmniej 28 listopada 2002 r. 
adresaci niniejszej decyzji, producenci kauczuku butadienowego (BR) i/lub 
emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego (ESBR), dopuścili się złożonego, 
pojedynczego i ciągłego naruszenia art. 81 ust. 1 traktatu i art. 53 ust. 1 
Porozumienia EOG obejmującego obszar WE i EOG, polegającego na porozumieniu 
w sprawie docelowych cen produktów, dzieleniu się klientami na mocy porozumień 
o nieagresji i wymianie poufnych informacji handlowych dotyczących cen, 
konkurentów i klientów. 

B. FAKTY 

2. Sektor przemysłu podlegający postępowaniu 

2.1. Produkty 

(3) Kauczuk butadienowy (BR) jest kauczukiem syntetycznym wykorzystywanym 
przede wszystkim do produkcji opon. Istnieje jeden główny gatunek BR (Buna cis 
132), używany wyłącznie w przemyśle oponiarskim. Istnieje szereg gatunków 
specjalistycznych. Niektóre z nich są również wykorzystywane do innych 
zastosowań niż produkcja opon. Charakterystyka BR zależy w znacznej mierze od 
rodzaju katalizatora (neocis, kobalt itp.) używanego w procesie produkcyjnym. 

(4) BR cechuje się wysoką elastycznością i wysoką odpornością na ścieranie. Ze 
względu na wyjątkowe właściwości można go zastąpić jedynie niektórymi 
kauczukami syntetycznymi. W pewnych okolicznościach, na przykład w produkcji 
opon, istnieje pewna elastyczność, jeżeli chodzi o zawartość BR w porównaniu do 
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zawartości kauczuku butadienowo-styrenowego. Według opinii stron w 
zastosowaniach, do których przeznaczony jest BR, można go w pełni zastępować 
kauczukiem naturalnym. 

(5) Emulsyjny kauczuk butadienowo-styrenowy (ESBR) jest kauczukiem syntetycznym 
wykorzystywanym przede wszystkim do produkcji opon. ESBR jest wytwarzany 
w kilku różnych gatunkach (1500, 1502, 1700, 1712, 1721 i inne). Procesy 
wytwarzania każdego z gatunków są różne. Dwoma podstawowymi gatunkami są 
1500/1502 i 1712. 

(6) W pewnych okolicznościach istnieje możliwość zastąpienia ESBR innymi 
kauczukami syntetycznymi, na przykład w produkcji opon istnieje pewna 
elastyczność, jeżeli chodzi o zawartość ESBR w porównaniu do zawartości BR i 
SSBR (kauczuku butadienowo-styrenowego roztworowego). Według opinii stron w 
zastosowaniach, do których przeznaczony jest ESBR, można go w pełni zastępować 
kauczukiem naturalnym. 

(7) Można rozróżnić pomiędzy ESBR polimeryzowanym na zimno i na gorąco. Ten 
ostatni polimeryzuje w wyższej temperaturze, w związku z czym uzyskuje odmienną 
budowę cząsteczkową oraz cechuje się odmiennymi zdolnościami i właściwościami 
technologicznymi. 

(8) ESBR należy do grupy SBR (kauczuków butadienowo-styrenowych). SBR jest 
pojęciem generycznym, obejmującym kilka rodzajów kauczuków syntetycznych, z 
których najważniejszym jest zdecydowanie ESBR. Jedynym innym rodzajem 
kauczuku z grupy SBR, który jest wytwarzany w jakichkolwiek istotnych ilościach, 
jest SSBR. 

(9) Zarówno BR, jak i ESBR są produktami obecnymi na rynku od długiego czasu. 
Klasyfikacja rodzajów ESBR została dokonana przez rząd USA w latach 1939-40. 
W latach sześćdziesiątych produkcję BR i ESBR rozpoczęło kilka firm europejskich. 

2.2. Przedsiębiorstwa biorące udział w postępowaniu 

2.2.1. Grupa Bayer 

(10) Bayer AG jest ostateczną spółką dominującą wchodzących w skład grupy spółek 
prowadzących działalność w 150 krajach. Główna siedziba spółki znajduje się w 
Leverkusen, Niemcy. 

(11) Wartość całkowitych obrotów grupy wyniosła w 2005 r. 27,383 mld EUR5. 

(12) W dniu 30 września 2004 r. działalność związaną z BR i ESBR w obrębie grupy 
Bayer przeniesiono do nowej firmy (Lanxess AG). Firma Lanxess AG była spółką 
w całości zależną od spółki Bayer AG do 28 stycznia 2005 r., gdy została 
wprowadzona na giełdę. Spółka Lanxess AG nie jest stroną w niniejszym 
postępowaniu. 

                                                 
5 Bayer Geschäftsbericht 2005 w treści faksu od firmy Bayer przesłanego Komisji w dniu 14 sierpnia 

2005 r. 
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(13) BR jest wytwarzany w trzech zakładach firmy Bayer w Niemczech, Francji i 
Stanach Zjednoczonych. 

(14) Główne rodzaje ESBR (1500, 1712, 1721) są wytwarzane w jednym zakładzie 
we Francji. 

(15) Dla zachowania jasności, nazwa „Bayer” będzie używana w niniejszej decyzji 
poniżej w odniesieniu do spółek należących do spółki Bayer AG. 

2.2.2. Grupa Dow (Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland 
GmbH & Co. OHG – obecnie Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH -, Dow 
Europe GmbH i Buna Sow Leuna Olefinverbund). 

(16) Grupa Dow jest międzynarodową firmą z główną siedzibą w Delaware, Stany 
Zjednoczone. Ostateczną spółką dominującą jest spółka Dow Chemical Company. 

(17) Wartość całkowitych obrotów spółki The Dow Chemical Company wyniosła 
w 2005 r. 37,221 mld  EUR. 

(18) Działalność związana z BR i ESBR w obrębie grupy Dow jest lub była prowadzona 
przez spółki opisane poniżej, w tym następujące: 

(19) Dow Deutschland Inc. jest spółką w całości zależna od spółki The Dow Chemical 
Company. W 2005 r. uzyskała obroty w wysokości [pomiędzy 5 a 10 mln] EUR. 
W 1996 r. odpowiedzialność za sprzedaż BR/ESBR wytwarzanego przez Buna Sow 
Leuna Olefinverbund (BSL), spółkę utworzoną w sierpniu 1995 r. w następstwie 
połączenia szeregu mniejszych producentów kauczuku syntetycznego z Niemiec 
Wschodnich, przejęła firma Dow Deutschland Inc. W dniu 1 lipca 1996 r. zawarto 
umowę marketingową dotyczącą BR i ESBR. Firma Dow nabyła 80% akcji BSL w 
dniu 1 września 1997 r. i odkupiła pozostałe 20% kapitału BSL od rządu 
niemieckiego w dniu 1 czerwca 2000 r. Firmie Dow Deutschland Inc. udostępniono 
[usunięto], ze skutkiem od dnia wdrożenia umowy marketingowej. [usunięto] stał się 
pracownikiem firmy Dow Deutschland Inc. w dniu 1 października 1997 r. Od 1 
września 1997 r. BSL dalej istnieje jako spółka zależna w obrębie organizacji Dow, 
jednak nie prowadzi już sprzedaży ani marketingu BR lub ESBR. W 2003 r. firma 
BSL zmieniła nazwę na Dow Olefinverbund GmbH. 

(20)  Spółka Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, prowadziła działalność do dnia 
15 marca 2001 r. pod nazwą Dow Deutschland Anlagen GmbH oraz, do listopada 
2005 r., pod nazwą Dow Deutschland GmbH & Co. OHG, jest również spółką w 
pełni zależną od spółki Dow Chemical Company za pośrednictwem kilku spółek 
zależnych. W 2005 r. wartość jej obrotów wyniosła [pomiędzy 3 a 4 mld] EUR. 

(21) Dow Europe GmbH jest spółką z siedzibą w Szwajcarii, pośrednio będącą w pełni 
własnością spółki The Dow Chemical Company, która do 29 listopada 2001 r. 
prowadziła działalność pod nazwą  Dow Europe S.A. W 2005 r. wartość jej obrotów 
wyniosła [pomiędzy 4 a 8 mld] EUR. 

(22) BR jest wytwarzany w byłym zakładzie firmy Buna w Schkopau, Niemcy. 

(23) ESBR jest wytwarzany w Schkopau, Niemcy, oraz w innym zakładzie w Pernis, 
Holandia. 
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(24) Firma Dow zwiększyła działalność w dziedzinie wytwarzania BR i ESBR poprzez 
przejęcie spółki Sentrachem (Karbochem) z RPA w 1997 r. i odkupienie w dniu 1 
czerwca 1999 r. części firmy Shell zajmującej się wytwarzaniem kauczuku 
syntetycznego. 

(25) Dla zachowania jasności, nazwa „Dow” będzie używana w niniejszej decyzji w 
odniesieniu do spółek należących do spółki The Dow Chemical Company. 

2.2.3. Grupa ENI (Eni S.p.A., Polimeri Europa S.p.A.). 

(26) Eni S.p.A. jest ostateczną spółką dominującą grupy ENI.  

(27) W obrębie grupy ENI działalność związana z BR/ESBR była pierwotnie (od 1991 r.) 
powierzona spółce EniChem Elastomeri S.r.l., w pełni kontrolowanej przez ENI 
S.p.A. za pośrednictwem spółki EniChem S.p.A. (spółką dominującą jest w 100% 
spółka EniChem Elastomeri S.r.l). Spółka EniChem Elastomeri S.r.l. została 
włączona do spółki EniChem S.p.A. ze skutkiem od 1 listopada 1997 r. 

(28) W okresie od 13 kwietnia 1995 r. do 31 grudnia 1997 r. spółka Eni S.p.A. była 
właścicielem 99,97% kapitału spółki EniChem S.p.A., w tym 59,74% za 
pośrednictwem jej spółek zależnych Agip S.p.A. i Snam S.p.A. 

(29) W dniu 31 grudnia 1997 r. dokonało się połączenie spółek Eni S.p.A. i Agip S.p.A. 
Chociaż spółka Eni S.p.A. dalej kontrolowała 99,97% kapitału spółki EniChem 
S.p.A, wysokość pośrednio przez nią posiadanego (za pośrednictwem jej spółki 
zależnej Snam) udziału w kapitale zmniejszyła się do 29,87%. 

(30) W dniu 1 stycznia 2002 r. firma EniChem S.p.A. przeniosła „Strategiczną 
Działalność Chemiczną” (w tym wytwarzanie BR i ESBR) razem z innymi 
rodzajami działalności do swojej w pełni zależnej spółki Polimeri Europa S.p.A. 

(31) W dniu 21 października 2002 r. firma Eni S.p.A. nabyła bezpośrednie pełne prawo 
własności firmy Polimeri Europa. 

(32) W dniu 30 kwietnia 2003 r. firma EniChem S.p.A. zmieniła nazwę na Syndial. 
Działalność firmy Syndial jest obecnie ograniczona do „zarządzania kapitałem o 
charakterze niestrategicznym w celu jego sprzedaży stronom trzecim lub likwidacji; 
sprzedaży stronom trzecim wszelkich funkcjonujących zakładów produkcyjnych, lub 
ich zamykania i zabezpieczania; rozbiórki zamkniętych zakładów produkcyjnych 
oraz rekultywacji skażonych terenów; zarządzania usługami i usługami użyteczności 
publicznej we wspólnych zakładach w celu przekształcania ich w usługi dla stron 
trzecich lub utworzenia konsorcjów; zarządzania toczącymi się sprawami 
sądowymi”. 

(33) W 2005 r. wartość obrotów spółki ENI S.p.A. wyniosła 73,738 mld EUR. 

(34) W 2001 r. wartość obrotów spółki EniChem S.p.A wyniosła 4,762 mld  EUR. 
W 2002 r. wartość ta wyniosła 1,007 mld EUR. W 2003 r. wartość obrotów firmy 
Syndial wyniosła 671 milionów EUR. W 2004 r. wyniosła 739 milionów EUR. W 
2005 r. wyniosła 860 milionów EUR. W ciągu ostatniego roku obrotowego wartość 
strat operacyjnych firmy Syndial zwiększyła się o 111 867 EUR, do 384 287 EUR. 
Wartość strat netto wyniosła 883 410 EUR. 
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(35) W 2001 r. wartość obrotów spółki Polimeri Europa S.p.A wyniosła 1,457 mld EUR, 
w 2002 r. – 4,516 mld EUR, w 2003 r. – 4,489 mld EUR, w 2004 r. – 5,417 mld 
EUR  i w 2005 r. – 6,257 mld EUR. Wartość zysku netto wyniosła 164 mln EUR. 

(36) Nazwa „EniChem” będzie używana w niniejszej decyzji w odniesieniu do spółek 
należących do spółki Eni S.p.A. 

(37) BR i ESBR są wytwarzane w zakładach w Rawennie, Włochy, i Hythe, Wielka 
Brytania. 

2.2.4. Grupa Shell (Shell Petroleum N.V., Shell Nederland B.V., Shell Nederland Chemie 
B.V.) 

(38) Grupa Shell jest globalnym konglomeratem spółek energetycznych i 
petrochemicznych. Od 20 lipca 2005 r. właścicielem grupy jest pojedyncza spółka 
dominująca, Royal Dutch Shell plc z siedzibą w Hadze, Holandia. Zgodnie z nową 
strukturą spółka Shell Petroleum N.V. jest spółką w 100% zależną od spółki Royal 
Dutch Shell plc. Pełni rolę spółki holdingowej w odniesieniu do reszty grupy. 
Spółka Shell potwierdziła, że obroty spółki Shell Petroleum N.V. są równe obrotom 
firmy Royal Dutch Shell plc. Przed restrukturyzacją spółka Shell Petroleum N.V. 
była jedną z głównych spółek holdingowych grupy Shell i była adresatem 
pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 

(39) Do chwili sprzedaży działalności związanej z kauczukiem syntetycznym firmie Dow 
w dniu 1 czerwca 1999 r. firma Shell była producentem i sprzedawcą ESBR i BR. 

(40) Sprzedażą BR i ESBR zajmowała się spółka Shell Nederland Chemie B.V. Była to i 
jest spółka w całości zależna od spółki Shell Nederland BV, która z kolei jest spółką 
w całości zależną od spółki Shell Petroleum NV. 

(41) Wartość całkowitych obrotów netto firmy Shell Nederland Chemie B.V. w 2005 r. 
wyniosła [poniżej 2 mld]  EUR 

(42) Spółka Shell Nederland BV uzyskała w 2005 r. obroty o wartości 28,827 mld  EUR. 

(43) Obroty spółki Shell Petroleum NV wyniosły w 2005 r. 246,549 mld  EUR. 

(44) Dla zachowania jasności, nazwa „Shell” będzie używana w niniejszej deycyzji w 
odniesieniu do spółek będących własnością spółki Royal Dutch Shell plc.  

2.2.5.  Kaucuk a.s. i jej spółka dominująca Unipetrol a.s 

(45) Firma Kaucuk a.s. (zwana dalej „Kaucuk”) jest czeskim producentem ESBR z 
siedzibą w Pradze, utworzonym w 1997 r. w wyniku połączenia pomiędzy grupą 
Kaucuk a.s. i grupą Chemopetrol a.s. Firma ta nie wytwarza BR. 

(46) W dniu 21 lipca 1997 r. firma Unipetrol a.s. (zwana dalej „Unipetrol”) przejęła 
wszystkie aktywa, prawa i zobowiązania spółek, które dokonały połączenia. Spółka 
Unipetrol jest właścicielem 100% akcji spółki Kaucuk. 

(47) Spółka Kaucuk uzyskała w 2005 r. obroty o wartości 343,721 mln EUR. 
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(48) Spółka Unipetrol uzyskała w 2005 r. obroty o wartości 2,718 mld  EUR. 

(49) Tavorex s.r.o. (zwana dalej „Tavorex”) była czeską agencją, która rozwinęła się z 
monopolistycznej organizacji handlu zagranicznego Chemapol. [usunięto] Komisja 
wszczęła postępowanie przeciw Tavorex w dniu 7 czerwca 2005 r. Po dokonaniu 
dobrowolnej likwidacji firmy Tavorex w październiku 2004 r. Komisja zamknęła 
postępowanie skierowane przeciwko tej firmie. 

(50) Nazwa „Kaucuk” będzie nazwą używaną w niniejszej decyzji w odniesieniu do 
spółek należących do spółki Unipetrol i agentów tych spółek. 

2.2.6. Trade-Stomil sp. z o.o.. 

(51) Trade-Stomil  sp. z o.o. (uprzednio Ciech-Stomil sp. z o.o..) jest polską agencją, 
która rozwinęła się z państwowego monopolu eksportowego. Ma siedzibę w Łodzi. 
Reprezentowała polskiego producenta ESBR, spółkę Firma Chemiczna Dwory S.A. 
(Dwory) w odniesieniu do działalności eksportowej przez okres około 30 lat, do co 
najmniej 2001 r., na mocy różnych umów agencyjnych (zob. motywy (432) - (441)). 
W latach 1997–2000 firma Trade-Stomil sp. z o.o. reprezentowała Dwory w ramach 
Zrzeszenia Europejskich Wytwórców Kauczuku Syntetycznego (ESRA). 

(52) W 2005 r. obroty Trade-Stomil sp. z o.o. wyniosły 38,0189 mln EUR. 

(53) Dla zachowania jasności, nazwa „Stomil” będzie nazwą używaną w niniejszej 
decyzji w odniesieniu do Trade-Stomil sp. z o.o.. i Ciech-Stomil sp. z o.o. . 

2.3. Inni uczestnicy rynku 

(54) Poza adresatami niniejszej decyzji, którymi są główni producenci i dostawcy BR 
i/lub ESBR w obrębie EOG lub ich agenci, szereg innych uczestników rynku 
sprzedaje ograniczone ilości BR i ESBR w obrębie EOG. Większość z tych 
uczestników pochodzi z Azji (Japonia, Korea, Tajlandia) lub z Europy Wschodniej. 
Co więcej, znaczna ilość BR jest wytwarzana na miejscu do użytku we własnych 
zakładach przez dużych producentów opon. Producentów tych nie dotyczy 
postępowanie w niniejszej sprawie. 

2.4. Opis sektora BR 

2.4.1. Podaż 

(55) Komisja otrzymała następujące dane od adresatów niniejszej decyzji na temat ich 
poszczególnych obrotów BR w obszarze EOG.  

 

Tabela 1: Wielkość sprzedaży BR przez adresatów niniejszej decyzji (w mln EUR)6. 

 EOG, 1998 EOG, 2000 EOG, 2001 

                                                 
6 Dane liczbowe przekazane przez adresatów niniejszej decyzji. 
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Bayer 94,4 111,6 118,9 

 

Dow 17,928 33,944 36,565  

EniChem 87,992  91,270 95,241 

Shell 31,859  0,006  0 

2.4.2. Popyt 

(56) Większość odbiorców BR stanowią producenci opon, z których największymi są 
firmy Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli i Bridgestone/Firestone. Innymi 
odbiorcami BR są producenci różnych towarów konsumpcyjnych, takich jak piłki 
golfowe. 

2.4.3. Handel międzypaństwowy 

(57) Europejska produkcja BR jest skoncentrowana we względnie niewielkiej liczbie 
ośrodków. Bayer wytwarza BR w Niemczech (Dormagen i Marl) i Francji (Port 
Jerome), Dow wytwarza BR w Niemczech (Schkopau) i Francji (Berre), a EniChem 
wytwarza BR we Włoszech (Ravenna) i w Wielkiej Brytanii (Hythe). Z tych 
ośrodków produkcyjnych wymienione przedsiębiorstwa zaopatrują obszar EOG. 
Dostawy międzynarodowe obejmują przede wszystkim dostawy do głównych 
producentów opon, którzy na ogół zaopatrują się u więcej niż jednego dostawcy. 

(58) Z uwagi na powyższe oraz ze względu na to, że BR był również sprzedawany do 
Norwegii, sektor BR charakteryzował się znacznymi przepływami handlowymi 
pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy Umawiającymi się Stronami 
Porozumienia EOG w okresie badanym w niniejszej decyzji. 

(59) Istnieje zatem znaczny wolumen handlu pomiędzy Państwami Członkowskimi i 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w sektorze BR. 

2.5. Opis sektora ESBR 

2.5.1. Popyt 

(60) Komisja otrzymała następujące dane od adresatów niniejszej decyzji na temat ich 
poszczególnych obrotów ESBR w obszarze EOG. 

Tabela 2: Wielkość sprzedaży ESBR przez adresatów niniejszej decyzji (w mln EUR)7 
 

 EOG, 1998 EOG, 
2000 

EOG, 
2001 

Bayer 30,6 32,3 29,9 

                                                 
7 Dane liczbowe przekazane przez adresatów 
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EniChem 92,040  87,976 69,661 

Dow 53,498 69,101 90,371 

Shell 54,803 0,003 1,172 

Trade Stomil 28,262 

  

w 1999 r.: 

16,422 

 

13,963  

Kaucuk 26,183 35,315 40,810 

 Popyt 

(61) Większość odbiorców ESBR stanowią producenci opon, z których największymi są 
firmy Continental, Goodyear, Michelin, Pirelli i Bridgestone/Firestone. Do innych 
odbiorców ESBR należą producenci różnych towarów konsumpcyjnych, takich jak 
podeszwy butów i pokrycia podłogowe. 

2.5.2. Handel międzypaństwowy 

(62) Europejska produkcja ESBR jest skoncentrowana we względnie niewielkiej liczbie 
ośrodków. Bayer wytwarza ESBR we Francji (La Wantzenau), Dow wytwarza 
ESBR w Niemczech (Schkopau) i Holandii (Pernis), EniChem wytwarza ESBR we 
Włoszech (Ravenna) i w Wielkiej Brytanii (Hythe), Kaucuk wytwarza ESBR w 
Kralupach koło Pragi, a ESBR sprzedawany przez firmę Stomil jest wytwarzany 
przez firmę Dwory w Oświęcimiu. Z tych ośrodków produkcyjnych wymienione 
przedsiębiorstwa zaopatrują obszar EOG. 

(63) W świetle powyższego, i zważywszy, że ESBR był również sprzedawany do 
Norwegii, sektor ESBR charakteryzował się znacznymi przepływami handlowymi 
pomiędzy Państwami Członkowskimi, , jak również pomiędzy Umawiającymi się 
Stronami Porozumienia EOG w okresie badanym w niniejszej decyzji.  

(64) Istnieje zatem znaczny wolumen handlu pomiędzy Państwami Członkowskimi  i 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG w sektorze ESBR. 

2.6. Łączny sektor BR i ESBR 

(65) W oparciu o dane przedstawione w motywach 55 i 60, łączną wielkość sprzedaży BR i 
ESBR adresatów niniejszej decyzji w ramach obszaru EOG oblicza się w następujący 
sposób.   
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Tabela 3: Wielkość sprzedaży BR i ESBR łącznie przez adresatów niniejszej decyzji 
(w mln EUR) 

 

 EOG, 
1998 

EOG, 
2000 

EOG, 
2001 

Bayer 125,0 143,9 148,8 

EniChem 180,032 179,246 164,902 

Dow 71,426 103,045 126,936 

Shell 86,662 0,009 1,172 

Trade Stomil 28,262 

w 1999 r.: 

16,422 

13,963  

Kaucuk 26,183 35,315 40,810 

 

(66) Komisja ocenia iż w 2001 r. łączna wartość sprzedaży BR i ESBR innych 
producentów niż adresaci niniejszej decyzji wynosiła co najmniej około 
70 milionów EUR. Komisja ocenia zatem, iż łączna wartość sprzedaży BR i ESBR 
w 2001 r. wyniosła co najmniej 550 milionów EUR. 

3. POSTĘPOWANIE 

(67) [Akapity 67-73 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]. Oto ich streszczenie. W nastepstwie wniosku Bayer'a o zwolnienie z 
grzywien  zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie zwolnienia z grzywien oraz 
zmniejszania grzywien w przypadkach karteli8 (zwane dalej 'obwieszczeniem w 
sprawie łagodzenia sankcji') 27 marca 2003 Komisja przeprowadziła inspekcję, 
zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady nr 17,9 w pomieszczeniach firmy Dow 
Deutschland GmbH & Co. OHG w miejscowości Schwalbach w Niemczech. Później 
przedstawiciele firm Dow Deutschland Inc. i Dow Deutschland GmbH & Co. OHG 
odwiedzili Komisję i zaproponowali współpracę zgodnie z postanowieniami 
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji.  

(74) W dniu 7 czerwca 2005 r. Komisja wszczęła postępowanie w niniejszej sprawie i 
przyjęła pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, które zostało przekazane 
adresatom niniejszej decyzji (z wyjątkiem firmy Unipetrol) oraz firmie Dwory. 
Pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń dotyczyło również firmy Tavorex, jednak 

                                                 
8  Dz.U. C45 z 19.2.2002, str. 3 
9 Dz.U. 13 z. 21.2.1962, str. 204/62, uchylone rozporządzeniem (WE) nr 1/2003 ze skutkiem od dnia 1 

maja 2004 r. 
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nie zostało tej firmie przekazane, ponieważ firma uległa likwidacji. Wówczas 
zamknięto postępowanie przeciwko firmie Tavorex. 

(75) [Akapity 75-83 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]. 

(84) W dniu 6 kwietnia 2006 r. Komisja przyjęła drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń 
skieorwane do tych samych firm, do których jest skierowana niniejsza decyzja, z 
wyjątkiem firmy Dwory. Drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń zastąpiło pierwsze. 
Wszyscy adresaci odpowiedzieli na nie na piśmie. 

(85) [Akapity 85-87 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]. 

(88) Zapewniwszy zainteresowanym przedsiębiorstwom możliwość przekazania swojego 
stanowiska w sprawie wniesionych wobec nich zarzutów, Komisja podjęła decyzję o 
zamknięciu postępowania wobec firmy Dwory, ponieważ nie miała wystarczających 
dowodów na jej udział w postępowaniu będącym przedmiotem niniejszej decyzji. 

(89) Biorąc pod uwagę powody określone w motywach (367)-(374) Komisja podjęła 
również decyzję o zamknięciu postępowania wobec firmy Syndial. 

(90) [Akapity 90-91 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]. 

4. FAKTY 

4.1. Źródła dowodów dokumentacyjnych 

(92) Zarzuty Komisji określone poniżej bazują na oświadczeniach ustnych i dowodach 
dokumentacyjnych [usunięto]. Innymi źródłami dowodów dokumentacyjnych są 
dokumenty znalezione w trakcie dochodzenia w siedzibie firmy Dow, odpowiedzi 
stron na wnioski Komisji o dostarczenie informacji oraz odpowiedzi adresatów na 
dwa pisemne zgłoszenia zastrzeżeń, wystosowane do nich przez Komisję. 

4.2. Ogólny opis kartelu 

(93) Kartel istniał od co najmniej 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r. Jego celem 
było wyeliminowanie konkurencji na europejskim rynku BR i ESBR. Cel ten miał 
zostać osiągnięty poprzez ustalenie docelowych cen na produkty, dzielenie się 
klientami na mocy porozumień o nieagresji i wymiana poufnych informacji 
handlowych dotyczących cen, konkurentów i klientów. 

(94) Przedstawiciele kierownictwa firm odpowiedzialni za sprzedaż BR i ESBR spotykali 
się w ramach podkomitetów ds. BR i SBR (grupy produktów, do których należy 
ESBR) Zrzeszenia Europejskich Wytwórców Kauczuku Syntetycznego (ESRA). 
Każdy z tych podkomitetów odbywał zazwyczaj posiedzenia cztery razy do roku. W 
okresie trwania kartelu podkomitety ds. BR i SBR były zazwyczaj organizowane w 
tych samych dniach i w tych samych miejscach, przy czym w przypadku firm 
EniChem, Dow i Stell członkami obu tych podkomitetów były te same osoby. 
Jedynie firma Bayer wyznaczyła innych przedstawicieli do zajmowania się BR i 
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ESBR. Przy kilku okazjach posiedzenia podkomitetów ds. BR i SBR nie odbyły się 
jednak w tych samych dniach i w tych samych miejscach. 

(95) Rozmowy na temat kartelu odbywały się przy okazji posiedzeń komitetów ESRA, w 
warunkach nieformalnych, przed oficjalnymi posiedzeniami komitetów lub po nich, 
bez udziału sekretarza generalnego ESRA. 

(96) Zazwyczaj podczas tych nieformalnych spotkań ustalano ceny docelowe na BR i 
ESBR na nadchodzący okres. Porozumienia te nie zawsze dotyczyły zwiększenia 
cen BR i ESBR. W znacznej części okresu istnienia kartelu głównym celem nie było 
zwiększanie cen produktów, tylko ich stabilizacja, aby zminimalizować wpływ 
słabnącego popytu. 

(97) W trakcie spotkań w ramach kartelu wymieniano poufne informacje handlowe na 
temat BR i ESBR. Były to m.in. informacje na temat cen stosowanych wobec 
poszczególnych odbiorców, powiązań handlowych pomiędzy konkurentami i 
potencjalnymi odbiorcami, cen surowców i zdolności produkcyjnych konkurentów. 

(98) Na marginesie spotkań były czasem zawierane porozumienia o podziale rynków. 
Czasem tego typu porozumienia były również zawierane dwustronnie pomiędzy 
spotkaniami. Miały one na ogół postać porozumień o niepodejmowanie starań o 
zdobycie głównych klientów konkurencji, a przez to zachowanie status quo na rynku 
(porozumienia quo nieagresji). 

(99) [Akapity 90-100 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]. 

4.2.1. Kontekst i początkowe kontakty 

(101) Zrzeszenie ESRA zostało założone w 1971 r. Jest to grupa sektorowa uznawana 
przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) i zrzeszona w tej 
organizacji. Celem ESRA jest reprezentowanie interesów przemysłu kauczuku 
syntetycznego w Państwach Członkowskich oraz w innych państwach Europy, w 
których zorganizowany jest ten przemysł. Oficjalne posiedzenia komitetów ESRA 
ds. BR i SBR były prowadzone przez sekretarza generalnego wyznaczonego przez 
ESRA. [usunięto] 

(102) [Akapity 102-104 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

4.2.2. Porozumienia cenowe 

(105) [Akapity 105-112 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

 

(113) Komisja zauważa, że powyższe oświadczenie jest zgodne z faktem, że podczas 
inspekcji w marcu 2003 r. Komisja skopiowała szereg notatek na temat spotkań 
kartelu sporządzonych przez [usunięto], które odbyły się w latach 1996-1999, jednak 
nie udało jej się skopiować takich notatek w odniesieniu do lat 2000-2001. 
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(114) [Akapity 114-122 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(123) Cytowane powyżej w niniejszej sekcji deklaracje firm [usunięto] oraz informacje 
podane na temat niektórych wybranych spotkań kartelu w sekcji 4.3 pozwalają 
Komisji na wysnucie następujących wniosków dotyczących porozumień cenowych: 

– przy okazji niektórych, choć nie wszystkich, posiedzeń ESRA, na ogół w trakcie 
kolacji, w barze, w drodze na kolację, w pokoju hotelowym jednego z 
uczestników lub w wynajętej do tego celu sali konferencyjnej, a więc poza 
oficjalnym posiedzeniem ESRA i pod nieobecność sekretarza generalnego 
ESRA, zaangażowane firmy zawierały porozumienia cenowe dotyczące BR i 
ESBR; 

– dyskusje prowadzące do porozumień cenowych mogły przyjmować formę 
spotkań kartelu lub serii spotkań pobocznych pomiędzy dwoma lub trzema 
producentami; 

– dyskusje zaczynały się na ogół od rozmowy na temat cen najważniejszych 
surowców i często prowadziły do decyzji o podwyższeniu lub stabilizacji cen, 
zazwyczaj poprzez ustanowienie ceny docelowej na następny kwartał lub 
uzgodnienie przesunięcia ceny, tj. stosowania w następnym kwartale tej samej 
ceny, która obowiązywała w poprzednim; 

– porozumienia cenowe zawierano w okresie od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 
2002 r. Dzień 20 maja 1996 r. jest datą pierwszego spotkania kartelu, na temat 
którego dostępne są dowody dokumentacyjne, a dzień 28 listopada 2002 r. jest 
datą zakończenia kartelu przez strony; 

– zaangażowanymi firmami, zarówno w odniesieniu do BR, jak i ESBR, były 
firmy Bayer, Dow, EniChem i Shell. Ponadto porozumienia w sprawie ESBR 
obejmowały firmę Kaucuk (reprezentowaną przez firmę Tavorex) i Stomil. 

4.2.3. Porozumienia o podziale rynków 

(124) [Akapity 124-129 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(130)  Cytowane powyżej w tej sekcji deklaracje firm [usunięto] oraz informacje 
przekazane odnośnie określonych spotkań kartelu w sekcji 4.3 pozwalają Komisji na 
wysnucie następujących wniosków dotyczących porozumień o podziale rynków: 

– zaangażowane firmy zawierały porozumienia o podziale rynków BR i ESBR, co 
odbywało się zarówno poza niektórymi (jednak nie wszystkimi) posiedzeniami 
ESRA, jak i przy okazji niektórych (jednak nie wszystkich) posiedzeń ESRA, na 
przykład w pokoju hotelowym jednego z uczestników; 

– dyskusje prowadzące do zawierania porozumień o podziale rynków mogły 
przyjmować formę rzeczywistych spotkań kartelu lub spotkań pobocznych 
pomiędzy dwoma producentami; 
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– porozumienia o podziale rynków przyjmowały na ogół postać „porozumień o 
nieagresji” lub „porozumień o zachowaniu status quo”, na mocy których 
konkurenci uzgadniali, że nie będą agresywnie konkurować o głównych 
klientów pozostałych uczestników rynku, ponieważ w takiej sytuacji mogliby z 
kolei oczekiwać ataku na swoich głównych klientów. Porozumienia o podziale 
rynków mogły również przyjmować postać zapewnień dotyczących określonych 
klientów; 

– porozumienia o podziale rynków były zawierane w całym okresie od 20 maja 
1996 r. do 28 listopada 2002 r. Dzień 20 maja 1996 r. jest datą pierwszego 
spotkania kartelu, na temat którego dostępne są dowody dokumentacyjne, a 
dzień 28 listopada 2002 r. jest datą zakończenia kartelu przez strony; 

– stronami zaangażowanymi zarówno w odniesieniu do BR, jak i ESBR były 
firmy Bayer, Dow, EniChem i Shell. Ponadto porozumienia dotyczące ESBR 
obejmowały firmę Kaucuk a.s (reprezentowaną przez firmę Tavorex) i Stomil. 

4.2.4. Wymiana poufnych informacji handlowych 

(131) Spotkania kartelu obejmowały również wymianę poufnych informacji handlowych. 
Dobrze udokumentowanymi przykładami tej praktyki są: wymiana informacji, która 
odbyła się przy okazji spotkania dotyczącego kartelu w Mediolanie w dniu 20 maja 
1996 r. oraz wymiana informacji na temat tego, który producent 
najprawdopodobniej dostarczy określonej ilości ESBR poszczególnym klientom, 
która odbyła się podczas nocnego spotkania w dniu 16 listopada 1999 r. we 
Frankfurcie. Dokładniejsze informacje można znaleźć w szczegółowym opisie 
każdego z tych dwóch spotkań w następnym rozdziale. 

(132) [Akapity 132-133 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

4.2.5. Dalsze postępowanie 

(134) Ważnym elementem niektórych spotkań kartelu były dyskusje mające na celu 
zapewnienie przestrzegania postanowień porozumień kartelowych. Krytykowano 
firmy, które ich nie przestrzegały. 

(135) [Akapit 135 został usunięty razem ze wszystkimi odniesieniami do niego i 
przypisami] 

(136) Ważną rolę w zapewnieniu skutecznego kierowania kartelem odgrywały dwustronne 
kontakty telefoniczne między konkurentami w okresie pomiędzy spotkaniami 
kartelu. Kontakty te były szczególnie ważne dla zapewnienia przestrzegania 
porozumień kartelowych. 

(137) [Akapity 137-141 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i  
przypisami]  

(142) Jeżeli chodzi o pierwsze oświadczenie, w odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń firma Kaucuk stwierdziła, że [usunięto] nie zaprzecza, że mógł poruszyć 
temat interesów z [klientem] podczas niektórych dyskusji z [usunięto] i [usunięto], 
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jednak zaprzeczał, aby wyniki takiej rozmowy miały stanowić uzgodnienie cen lub 
podział rynków. 

(143) [Akapity 143-148 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

 
4.2.6. Zaangażowanie w kartelu 

(149) Celem tej sekcji jest wskazanie różnych stopni zaangażowania poszczególnych 
przedsiębiorstw w ustanawianiu i organizacji kartelu. 

(150) [Akapity 150-153 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(154) Poza firmą Bayer również firmy Dow, Shell i EniChem oraz Kaucuk i Stomil 
uczestniczyły w części kartelu zajmującej się ESBR. Firma Kaucuk była 
reprezentowana podczas spotkań przez jej agenta, firmę Tavorex, natomiast firma 
Stomil uczestniczyła w spotkaniach dotyczących kartelu jako agent na rzecz 
polskiego producenta, firmy Dwory, do lutego 2000 r. 

(155) [Akapity 155-159 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]  

4.3. Spotkania kartelu 

(160) Poniżej zostały przedstawione posiedzenia ESRA, w odniesieniu do których 
Komisja posiada dowody, że toczyły się podczas nich dyskusje w ramach zmowy. 
Zilustrowano również dokładniej kilka innych spotkań, które są istotne dla 
zrozumienia funkcjonowania kartelu.  

4.3.1. Posiedzenie ESRA w sprawie BR/SBR w siedzibie EniChem, Mediolan, 20-21 maja 
1996 r. 

(161) [Akapit 161 został usunięty razem ze wszystkimi odniesieniami do niego i 
przypisami] 

(162) Według odręcznych notatek [usunięto], skopiowanych przez Komisję podczas 
dochodzenia w marcu 2003, [usunięto] nieoficjalne spotkanie odbyło się w dniu 20 
maja 1996 r., dzień przed oficjalnym posiedzeniem. Wówczas dyskusje 
koncentrowały się na SBR/ESBR. 

(163) Oto notatki [ ] ze spotkania: 

„20.5.1996 r., Mediolan, ESRA 

SBR 

Brak nadmiernych dostaw w sektorze oponiarskim. 

Bayer ma trudności z zaopatrzeniem. 

Nadmierne dostawy w sektorze nieoponiarskim 
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W trzecim kwartale 1996 r. spadek produkcji w sektorze budowlanym, 
obuwniczym itd. 

Oferty do natychmiastowej realizacji w sektorze N [usunięto] 

– Amerykańskie produkty do Zjednoczonego Królestwa i F[usunięto] 

– Nieznaczny wzrost cen but[usunięto]. Styrol – na początku ceny były 
wysokie, następnie spadły/obecnie 840 DM/t. 

1712 - Ø-cena - 1,50-1,60 – obecny poziom (red: z.Z. Niveau) 

1721 - 1,70-1,75 

1500/M [15]02. - 1,70-1,75 

– Bayer wstrzymuje produkcję w lipcu 

Bayer ma trzech głównych klientów na opony 

Od 1 [usunięto] stanie się liderem w sprzedaży produktów chemicznych w Europie 
[usunięto]. 

Następca [usunięto] przychodzi z [usunięto] k[usunięto] a[usunięto] u[usunięto]. 
[usunięto] zastępuje [usunięto] 

Pod koniec roku Eni będzie zwalniała pracowników. Zwolnienia obejmą nawet 
doświadczony personel. 

Bayer utrzymuje obecnie zapasy przez 14 dni. 1 tydzień jest niezbędny, aby materiał 
ostygł. Konieczne jest zatrzymanie zapasów przez okres 4-6 tygodni. Bayer – 
Michelin (F[usunięto] + E[usunięto]), Conti[usunięto] (F[usunięto]), Pirelli 
(D[usunięto] + E[usunięto]) 

1712 Shell 160-165 

1712 - 1600.-. [usunięto] 1550 

1721 - 1700 

1500 – 1800 - [usunięto] - 1750 

1502 - 1750  

1509 - 1750" 

(164) [Akapity 164-165 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]  

4.3.2. Posiedzenie ESRA w sprawie BR/SBR w dniach 2–3 września 1996 r., hotel Arabella 
Airport, Düsseldorf 
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(166) [Akapity 166-167 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

4.3.3. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i SBR w dniach 25-26 lutego 1997 r., hotel Crowne 
Plaza, Wiedeń 

(168) [Akapity 168-172 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(173) . Oto notatki [usunięto] z nieoficjalnego spotkania. 

„Czy e-mail w ESRA jest możliwy? 

następne spotkanie 29/30 maja 1997 r. w Pradze 

O[usunięto] P[usunięto] 

 SB 1500 

 SB 1502  1,65  1,60 (1,55) 

 SB 1712  1,50  1,50 

 SB 1721  1,60 

 SB 1509    1,65 (wyższe dla Zjednoczonego Królestwa) 

 SB 1778     1,65 HSR" 

(174) [usunięto] 

(175) Z powyższego Komisja wnioskuje, że (i) w dniu 26 lutego 1996 r. w Wiedniu 
odbyło się spotkanie kartelu, (ii) przy tej okazji zostało zawarte porozumienie 
cenowe odnoszące się do różnych produktów z grupy ESBR. 

4.3.4. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i SBR w dniach 4-5 września 1997 r., hotel 
Memphis, Amsterdam 

(176) [Akapity 176-181 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(182) Na podstawie [usunięto] wysnuwa się wniosek, że przy okazji tego posiedzenia 
zawarto bezprawne porozumienia cenowe dotyczące BR. 

4.3.5. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i ESBR w dniach 19-20 lutego 1998 r., siedziba 
CEFIC w Brukseli 

(183) [Akapity 183-187 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(188) Na podstawie [usunięto] wysnuwa się wniosek, że podczas tego posiedzenia zawarto 
porozumienie cenowe dotyczące BR i ESBR, przy czym dyskusje były prowadzone 
przez [usunięto] z firmy EniChem.  
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4.3.6. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i ESBR w dniu 23 lutego 1999 r., biura ESRA 
w Richmond-on-Thames 

(189) [Akapity 189-192 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(193) Na podstawie [usunięto] wysnuwa się wniosek, że przy okazji tego posiedzenia 
ESRA odbyło się spotkanie kartelu w odniesieniu do ESBR wraz z dyskusjami 
cenowymi.  

4.3.7. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i SBR w dniach 2–3 września 1999 r., Richmond-
on-Thames 

(194) [Akapity 194-197 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(198) Na podstawie powyższego wysnywa się wniosek, że przy okazji tego posiedzenia 
ESRA omawiano ceny ESBR. [usunięto]  

4.3.8. Posiedzenie ESRA w sprawie SBR w dniach 15-16 listopada 1999 r., hotel Meridien, 
Frankfurt 

(199) [Akapity 199-200 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(201) Oto treść notatek [usunięto] z nieoficjalnego spotkania: 

„ESBR 

- sprawdzić możliwość przedstawiania kwartalnych danych o stanie zapasów  

T – następne spotkanie 6-7 marca Leverkusen 

K[usunięto] ceny: wrzesień 427 funtów, listopad 535 funtów 

1500 1,40 ex work 

1712 1,20 ex work 

(red: BR skreślone) + 5(BAY)pfg, + 10 pfg(ENI) 

min. + 10 pfg 

2002 Bayer zakończy NBR [usunięto] w Leverkusen, 

dalsza produkcja w La Wantzenau 

HNBR w Leverkusen 

BR 

Neo-Karbo, zbyt tanio 
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Low cis (znak przybliżenia) 1,80 DM na obecnym poziomie 

Neo powyżej 1,80 DM 

Ameryka Północna 70 % formuły cenowej 

Golf, podwyżka od 1.12.99, 2-3 centy/funt 

4-5 dla klientów Eni na Neo w USA 

Cena pomiędzy 5,15-5,40 centów/funt 

ESBR potencjalnie 

Kt 

Michelin 60-70 (2000)  Europe 22 BAY, 10 ENI, 15 OS, 12  

DOW 

0-70 (2000)  US 

dostawy ENI wyłącznie na Europę 

Conti[usunięto] 60   15 t OS, 20 t DOW, 10 t KRA[usunięto], 
10 (lub 16) t BAY, 10 t ENI 

GY  60   25 t OS, (?), 1 ENI, 25 DOW, 5 KRA, 7 GY 

Pirelli  30   15 t ENI, 4 t DOW, 5 t BAY, 6 t Petroflex 

BAY zużycie 45 kt  

OS [usunięto]  15 kt Mich, 15 t Conti, 25 t GY, 5 t TGA, 20 t krajowe 

BFE  40 kt   6 KRA, 8-9 ENI, 12 DOW, 3 BAY, 6 Petroflex, 6 
JSR 

Dunlop 35 kt   1-2 BAY, 5 KRA, 9 ENI, 12 DOW, 3 Petroflex, 5 
Japonia 

Vredestein 7 kt   3 BAY, 0 ENI, 1 DOW, 3 Kumho 

Cooper Avon 7 kt   0,7 DOW, 1 KRA, 5 ENI” 

[usunięto] 

(202) [Akapity 202-208 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(209)  Powyższe wskazuje po pierwsze na to, że zostało zawarte porozumienie cenowe 
w odniesieniu do ESBR: w notatce mowa o zwiększeniu ceny o 5 do 10 fenigów, co 
potwierdziła [usunięto]. 
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(210) Po drugie, zawarto porozumienie cenowe lub co najmniej próbowano zawrzeć takie 
porozumienie w odniesieniu do dwóch gatunków 2 BR: neo i lowcis. W notatce 
napisano „Neo-Karbo, zbyt tanio”. [usunięto] 

(211) Po trzecie, nastąpiła wymiana informacji, aby ustalić, które firmy dostarczają jakie 
ilości ESBR kluczowym klientom („ESBR potencjalnie”). 

(212) Na podstawie powyższego wysnuwa się wniosek, że (i) wieczorem i w nocy 16 
listopada 1999 r. odbyło się nieoficjalne spotkanie, (ii) przy tej okazji zawarto 
porozumienia cenowe dotyczące ESBR, (iii) podjęto przynajmniej próbę osiągnięcia 
porozumienia w sprawie cen BR; (iv) doszło do wymiany informacji na temat 
kluczowych klientów uczestników i dostarczanych im ilości ESBR oraz (v) że w 
spotkaniu, podczas którego zawarto porozumienia cenowe, uczestniczyły firmy 
Bayer, Dow, EniChem w odniesieniu do BR i ESBR oraz Tavorex (w imieniu firmy 
Kaucuk) i Stomil w odniesieniu do ESBR. 

4.3.9. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i ESBR w dniach 21-22 lutego 2000 r., Grosse 
Leder, Wermelskirchen 

(213) [Akapity 213-215 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

4.3.10. Posiedzenia w sprawie BR i ESBR w dniach 31 sierpnia – 1 września 2000 r., hotel 
U Pave, Praga  

(216) [Akapity 216-220 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(221) [usunięto] Komisja stwierdza, że: przy okazji tego posiedzenia ESRA odbyły się 
dyskusje kartelowe dotyczące ESBR, albo w postaci spotkania, albo w postaci serii 
dwustronnych kontaktów, co doprowadziło do szeregu porozumień oraz, że  
dyskusje kartelowe obejmowały firmy Bayer, Dow i Enichem. 

4.3.11. Posiedzenie ESRA w sprawie BR i ESBR w dniach 30 listopada-1 grudnia 2000 r., 
Meridien Parkhotel, Frankfurt 

(222) [Akapity 222-224 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(225) Wysnuwa się wniosek, że przy okazji tego spotkania zawarto porozumienia 
kartelowe. 

4.3.12. Spotkanie ESRA w sprawie BR i SBR w dniach 30-31 sierpnia 2001 r., Meridien 
Hotel, Frankfurt 

(226) [Akapity 226-229 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(230) Wysnuwa się wniosek, że przy okazji tego posiedzenia zawarto porozumienia 
cenowe dotyczące zarówno BR, jak i ESBR. Jest to ostatnie posiedzenie, w 
odniesieniu do którego udokumentowano istnienie porozumień cenowych 
dotyczących BR. 
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4.3.13. Posiedzenie ESRA w sprawie SBR w dniach 26-27 listopada 2001 r., hotel Madison, 
Hamburg 

(231) [Akapity 231-237 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

4.3.14. Posiedzenia ESRA w sprawie BR i SBR w dniach 2-3 września 2002 r., hotel Pariz, 
Praga 

(238) [Akapity 238-244 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(245) Na podstawie powyższego wysnuwa się wniosek, że w dniu 2 września 2002 r. 
odbyło się spotkanie kartelu dotyczące ESBR, w trakcie którego to spotkania 
zawarto porozumienie cenowe oraz, że firmami reprezentowanymi podczas 
spotkania były: Bayer, Dow, Polimeri i Tavorex s.r.o reprezentujący firmę Kaucuk. 
[usunięto] 

4.3.15. Posiedzenie ESRA w sprawie SBR w dniach 28-29 listopada 2002 r., Hotel Quality 
Inn, Londyn 

(246) [Akapity 246-248 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]  

(249)  Na podstawie [usunięto] wysnuwa się wniosek, że przy okazji tego spotkania firma 
Bayer poinformowała co najmniej firmę Dow, że chce zakończyć działalność w 
ramach kartelu. 

 

C. OCENA PRAWNA 

5. Stosowanie art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG 

5.1. Związek pomiędzy Traktatem a Porozumieniem EOG 

(250) Ustalenia dotyczące BR i ESBR opisane w niniejszej decyzji dotyczyły całego 
obszaru EOG, ponieważ uczestnicy kartelu prowadzili sprzedaż BR i ESBR na 
całym świecie, a także we wszystkich Państwach Członkowskich. BR i ESBR były 
również sprzedawane do co najmniej jednego z państw EFTA będących stroną 
Porozumienia EOG, a mianowicie do Norwegii10. 

(251) Porozumienie EOG, które zawiera postanowienia analogiczne do traktatu, weszło w 
życie w dniu 1 stycznia 1994 r. Uważa się, że naruszenie opisane w niniejszej 
decyzji rozpoczęło się co najmniej w dniu 20 maja 1996 r. Dlatego w odniesieniu do 
ustaleń, wobec których wniesiono zarzuty, mają zastosowanie odpowiednie zasady 
EOG (przede wszystkim art. 53 Porozumienia EOG). 

                                                 
10 Zob. motywy (57) i (63). 
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(252) W zakresie, w jakim ustalenia wpływały niekorzystnie na konkurencję na wspólnym 
rynku i na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi, zastosowanie 
ma art. 81 traktatu. Operacje kartelu w państwach EFTA należących do EOG oraz 
wpływ tych operacji na wymianę handlową między Wspólnotą a Umawiającymi się 
Stronami Porozumienia EOG lub pomiędzy Umawiającymi się Stronami 
Porozumienia EOG podlegają art. 53 Porozumienia EOG. 

5.1.1. Jurysdykcja 

(253) Organem właściwym do zastosowania zarówno art. 81 Traktatu, jak i art. 53 
Porozumienia EOG na podstawie art. 56 Porozumienia EOG w niniejszej sprawie 
jest Komisja, ponieważ obroty osiągane przez strony na terytorium państw EFTA 
wynoszą mniej niż 33% obrotów w obszarze EOG. 

(254) Fakt, iż w omawianym okresie siedziba niektórych przedsiębiorstw biorących udział 
w postępowaniu znajdowała się poza Wspólnotą nie oznacza, iż mogą one być 
wyłączone z zakresu stosowania art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG, 
ponieważ w przypadku obu artykułów wystarczającym warunkiem do zastosowania 
ich przepisów jest fakt, iż dane działania antykonkurencyjne mają wpływ na 
wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty i EOG.11 

5.2. Stosowanie zasad konkurencji 

5.2.1. Artykuł 81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG 

(255) Artykuł 81 ust. 1 Traktatu i art. 53. ust. 1 Porozumienia EOG odpowiednio zakazują 
− jako niezgodnych ze wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG − 
wszelkich porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków 
przedsiębiorstw lub praktyk uzgodnionych, które mogą wpływać na handel między 
Państwami Członkowskimi / handel między Umawiającymi się Stronami i których 
celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji 
wewnątrz wspólnego rynku (terytorium objętego Porozumieniem EOG), a w 
szczególności tych, które polegają na ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni 
cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji, ograniczaniu bądź 
kontrolowaniu produkcji i rynków lub podziale rynków i źródeł zaopatrzenia. 

5.2.2. Porozumienia i praktyki uzgodnione 

5.2.2.1. Zasady 

(256) Artykuł 81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG zabraniają porozumień 
antykonkurencyjnych i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz 
decyzji związków przedsiębiorstw. 

(257) Można stwierdzić, że istnieje porozumienie w znaczeniu art. 81 ust. 1 traktatu, gdy 
strony realizują wspólny plan, który ogranicza lub wykazuje tendencję do 
ograniczania zachowań komercyjnych każdej z nich poprzez ustalenie linii ich 
wzajemnych działań lub zaniechań prowadzenia działań na danym rynku. Takie 

                                                 
11 Zob. połączone sprawy 89/85, 104/85, 114/85, 116/85,117/85 oraz 125/85 do 129/85, Åhlström i inni 

przeciwko Komisji, [1988] ECR 5193. 
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porozumienie nie musi być sporządzane na piśmie, nie są potrzebne żadne 
formalności i nie są wymagane kary umowne ani środki egzekwowania realizacji. 
Porozumienie może być wyraźnie wyrażone lub domniemane na podstawie 
zachowania stron. Co więcej, aby istniało naruszenie art. 81 ust. 1 traktatu, jego 
uczestnicy nie muszą mieć uzgodnionego z góry, kompleksowego, wspólnego planu. 
Koncepcja porozumienia zawarta w art. 81 ust. 1 traktatu dotyczy 
niesprecyzowanych porozumień oraz porozumień częściowych i warunkowych w 
ramach procesu negocjacyjnego prowadzącego do zawarcia ostatecznego 
porozumienia12. 

(258) W wyroku w połączonych sprawach T-305/94 itd. Limburgse Vinyl Maatschappij 
NV i inni przeciw Komisji (PVC II)13, Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot 
Europejskich stwierdził, że „w orzecznictwie przyjęte jest, że wystarczającym 
warunkiem zaistnienia porozumienia w rozumieniu art. 81 ust. 1 Traktatu jest 
wyrażenie przez przedsiębiorstwa wspólnego zamiaru zachowywania się na rynku w 
określony sposób”14. 

(259) Chociaż w art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG znajduje się wyraźne 
rozróżnienie pomiędzy koncepcją „praktyk uzgodnionych” i „porozumień między 
przedsiębiorstwami”, celem jest wprowadzenie do zakazu ustanowionego przez te 
artykuły formy koordynacji pomiędzy przedsiębiorstwami, w wyniku której bez 
osiągnięcia stadium zawarcia właściwego porozumienia, świadomie zastępują 
ryzyko konkurowania praktyczną współpracą między sobą15. 

(260) Konieczne jest zrozumienie kryteriów koordynacji i współpracy określonych w 
orzecznictwie Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, które są dalekie od opracowania rzeczywistego planu, w świetle 
koncepcji stanowiącej zasadniczy element postanowień Traktatu dotyczących 
konkurencji, według których każdy podmiot gospodarczy musi niezależnie ustalać 
politykę handlową, którą chce przyjąć na wspólnym rynku. Chociaż ten wymóg 
niezależności nie pozbawia przedsiębiorstw prawa inteligentnego dostosowywania 
się do istniejącego lub oczekiwanego postępowania konkurentów, rygorystycznie 
zabrania wszelkich bezpośrednich lub pośrednich kontaktów pomiędzy takimi 
podmiotami, których celem lub wynikiem jest albo wpłynięcie na zachowania 
rynkowe rzeczywistego lub potencjalnego konkurenta, albo ujawnienie takiemu 
konkurentowi postępowania, które przedsiębiorstwa zdecydowały się same przyjąć 
na rynku lub którego przyjęcie rozważają16. 

(261) W związku z powyższym określone postępowanie może zostać uznane za „praktykę 
uzgodnioną” na mocy art. 81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG 
nawet wówczas, gdy strony nie wyraziły wyraźnie zgody na realizację wspólnego 

                                                 
12  Sprawa T-9/99 HFB i inni przeciwko Komisji [2002] ECR II-1487, motywy 196 i 207. 
13 Połączone sprawy T-305/94 itp. Limburgse Vinyl Maatscappij N.V. i inni przeciwko Komisji (PVC II), 

[1999] ECR II-931, motyw 715. 
14 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w związku z wykładnią art. 81 

Traktatu dotyczy w równej mierze art. 53 Porozumienia EOG. Zob. motyw 4 i 15 oraz art. 6 
Porozumienia EOG, art. 3 ust. 2 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, oraz sprawa E-1/94 z dnia 16 
grudnia 1994 r., motywy 32–35. W związku z tym odesłania w niniejszym tekście do art. 81 dotyczą 
również art. 53. 

15 Sprawa 48/69, Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji [1972] ECR 619, motyw 64. 
16 Połączone sprawy 40-48/73 itp. Suiker Unie i inni przeciwko Komisji [1975] ECR 1663, motyw 174 
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planu określającego ich działanie na rynku, jednak świadomie przyjęły lub 
przystąpiły do narzędzi zmowy, które ułatwiają koordynację ich zachowań 
handlowych17. Co więcej, proces negocjacji i przygotowań, których ostateczną 
kulminacją jest przyjęcie ogólnego planu regulacji rynku, również może zostać 
prawidłowo scharakteryzowany jako praktyka uzgodniona (zależnie od 
okoliczności). 

(262) Chociaż zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu koncepcja „praktyki uzgodnionej” wymaga 
nie tylko zgodnego działania, ale także działań rynkowych wynikających z 
uzgodnień i istnienia związku przyczynowego z nimi, można zakładać, że o ile nie 
zostanie udowodnione inaczej, przedsiębiorstwa biorące udział w takim uzgadnianiu, 
które pozostają aktywne na rynku, będą uwzględniać informacje wymienione z 
konkurentami przy ustalaniu swoich własnych zachowań rynkowych, w tym 
większej mierze, im bardziej regularnie będzie dochodzić do uzgodnień i w im 
dłuższym okresie będzie to miało miejsce. Taka praktyka uzgodniona stanowi 
przedmiot art. 81 ust. 1 Traktatu nawet w przypadku braku oddziaływań 
antykonkurencyjnych na rynku18. 

(263) Ponadto w orzecznictwie ustalono, że praktykę uzgodnioną w rozumieniu art. 81 ust. 
1 Traktatu stanowi dokonywanie pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach kartelu 
podlegającego temu artykułowi wymiany informacji dotyczących dostaw każdego z 
nich, obejmującej nie tylko już zrealizowane dostawy, ale również mającej na celu 
ułatwienie stałego monitorowania bieżących dostaw, aby zapewnić wystarczającą 
skuteczność kartelu19. 

(264) Jednak w przypadku złożonego, długotrwałego naruszenia, Komisja nie musi 
scharakteryzować postępowania jako wyłącznie taką czy inną z tych form zachowań 
prawnych. Koncepcje „porozumienia” i „praktyki uzgodnionej” są płynne i mogą się 
na siebie wzajemnie nakładać. Zachowanie antykonkurencyjne może się od czasu do 
czasu zmieniać lub jego mechanizmy mogą być lub dostosowywane lub wzmacniane 
z uwzględnieniem zachodzących zmian. W rzeczywistości może nawet nie być 
możliwe dokonanie takiego rozróżnienia, naruszenie może wykazywać 
równocześnie cechy każdej formy zabronionego postępowania, przy czym niektóre z 
jego przejawów rozpatrywane oddzielnie mogą zostać uznane raczej za jedną niż za 
drugą z koncepcji. Jednak dokonywanie podziałów na mniejsze elementy tego, co 
wyraźnie jest ciągłym przedsięwzięciem, które ma jeden i ten sam ogólny cel, na 
kilka różnych form naruszenia byłoby sztuczne. Dlatego kartel może być 
równocześnie porozumieniem i praktyką uzgodnioną. W art. 81 Traktatu nie 
określono swoistej kategorii złożonego naruszenia, jakie rozpatrywane jest w 
niniejszej sprawie20. 

                                                 
17  Zob. również wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-7/89 Hercules przeciwko Komisji [1991], 

ECR II 1711, motyw 242 
18 Zob. również wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-199/92 P Hüls przeciwko Komisji, [1999] 

ECR I-4287, motywy 158-166. 
19 Zob. w tym sensie wyroki Sądu Pierwszej Instancji w sprawach T-147/89, T-148/89 i T-151/89 

odpowiednio Societe Metallurgique de Normandie przeciwko Komisji,, Trefilunion przeciwko Komisji i 
Societe des treillis et panneaux soudes przeciwko Komisji, motyw 72. 

20 Zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-7/89 Hercules przeciwko Komisji, motyw 264. 
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(265) W orzeczeniu PVC II Sąd Pierwszej Instancji potwierdził, że „w kontekście 
złożonego naruszenia, w którym uczestniczy wielu producentów próbujących przez 
wiele lat regulować między sobą rynek, nie można oczekiwać, że Komisja 
szczegółowo sklasyfikuje naruszenie dla każdego przedsiębiorstwa w danym 
momencie, ponieważ w każdym przypadku obydwie formy naruszenia są objęte art. 
[81] Traktatu”21. 

(266) Porozumienie do celów art. 81 ust. 1 Traktatu nie wymaga takiej samej pewności, 
jaka byłaby niezbędna do wdrożenia umowy handlowej zgodnie z prawem 
cywilnym. Co więcej, w przypadku długotrwałego i złożonego kartelu pojęcie 
„porozumienie” może być właściwie zastosowane nie tylko do ogólnego planu czy 
do wyraźnie uzgodnionych warunków, ale także do wdrożenia tego, co zostało 
uzgodnione na podstawie tych samych mechanizmów, w dążeniu do tego samego, 
wspólnego celu. Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości, podtrzymując wyrok Sądu 
Pierwszej Instancji, w sprawie C-49/92P Komisja przeciw firmie Anic 
Partecipazioni S.p.A.22, z wyraźnych warunków art. 81 ust. 1 Traktatu wynika, że 
porozumienie może polegać nie tylko na pojedynczym akcie, ale także na serii 
aktów lub na trybie postępowania. 

(267) W orzecznictwie istnieje również ugruntowana zasada, że „fakt nieprzestrzegania 
przez przedsiębiorstwo wyników spotkań, które miały wyraźnie antykonkurencyjny 
cel, nie zwalnia go z pełnej odpowiedzialności za fakt uczestnictwa w kartelu, jeżeli 
publicznie nie zdystansowało się od tego, co uzgodniono podczas spotkania”23. 
Takie zdystansowanie się powinno przyjąć formę na przykład oświadczenia firmy, 
że nie będzie brała dalej udziału w spotkaniach (i w związku z tym nie chce być na 
nie zapraszana). 

5.2.2.2. Zastosowanie w odniesieniu do niniejszej sprawy 

(268) Na podstawie powyższych rozważań Komisja uważa, że fakty opisane w niniejszej 
decyzji odpowiadają serii porozumień i/lub praktykom uzgodnionym w rozumieniu 
art. 81 Traktatu. 

(269) W niniejszej sprawie można jednak wysnuć wniosek, że porozumienia zawierano w 
celu podwyższenia lub stabilizacji cen BR i ESBR (zob. motywy (105)-(123), (175), 
(182), (209), (210),  (230) i (245)) na rynku EOG.  

(270) Dyskusje na temat cen prowadzone w ramach spotkań kartelu niekoniecznie 
prowadziły do zawarcia konkretnych porozumień (zob., w szczególności, motywy 
(193) i (198)). Takie dyskusje jednak można wyjaśnić wyłącznie jako podejmowaną 
przez uczestników próbę zastąpienia ryzyka konkurencji między nimi współpracą 
(zob. motyw (259)). 

(271) Zawierano również porozumienia o nieagresji dotyczące największych klientów 
uczestników kartelu (zob. motyw (124)). 

                                                 
21 Zob. połączone sprawy T-305/94 itd. Limburgse Vinyl Maatscappij N.V. i inni przeciwko Komisji (PVC 

II), [1999] ECR II-931, motyw 696. 
22 Zob. sprawa C-49/92 Komisja przeciwko Anic Partecipazioni [1999] ECR I -4125, motyw 81 
23 Zob. m.in. sprawa T-141/89, Tréfileurope Sales przeciwko Komisji, [1995] ECR II-791, motyw 85; 

sprawa T-7/89, Hercules Chemicals przeciwko Komisji, [1991] ECR II-1711, motyw 232; i sprawa T-
25/95, Cimenteries CBR / Commission, [2000] ECR II-491, motyw 1389. 
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(272) Dalsza koordynacja przyjmowała przede wszystkim formę wymiany informacji 
(zob. motywy (131)(143), (198), (212), (221)), w przypadku której nie zawsze udaje 
się ustalenie bezpośredniego związku z momentem zawierania poszczególnych 
porozumień. Chociaż przypadki te mogą się indywidualnie kwalifikować do uznania 
za praktykę uzgodnioną, należy odpowiednio ocenić ich znaczenie, ponieważ 
istniały w ramach ogólnego, jednostkowego planu mającego na celu 
wyeliminowanie naturalnej konkurencji na rynkach BR i ESBR. 

(273) W odpowiedzi na pierwsze i drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń oraz w trakcie 
przesłuchania ustnego firma Syndial stwierdziła, że dostępne dowody ekonomiczne 
przemawiają przeciwko istnieniu kartelu, podsumowując, że nie występowało 
zachowanie, które można by zakwalifikować jako albo praktykę uzgodnioną, albo 
jako porozumienie naruszające art. 81 Traktatu. 

(274) Komisja odpowiada na te argumenty następująco: jeżeli chodzi o ogólny argument, 
że nie mogło istnieć żadne porozumienie ani praktyka uzgodniona ze względu na 
fakt, że niektóre wskaźniki (cena i zmiany wielkości udziałów rynkowych) były 
niezgodne z istnieniem naruszenia, należy zauważyć, że zakaz zawarty w art. 81 ust. 
1 Traktatu ściśle zabrania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich kontaktów 
pomiędzy podmiotami, których celem lub skutkiem byłoby albo wpłynięcie na 
zachowanie rynkowe rzeczywistego lub potencjalnego konkurenta, albo ujawnienie 
takiemu konkurentowi zachowania, które takie podmioty same zdecydowały się 
przyjąć lub które zamierzają przyjąć na rynku, niezależnie od rzeczywistego wpływu 
na rynek24 (zob. również motyw (260) powyżej). Komisji wystarczy wykazanie, że 
postępowanie miało na celu ustalenie cen i/lub podział rynków. Fakt, że niektóre 
wskaźniki ekonomiczne można interpretować jako wskazujące na brak skutków 
rzeczonego postępowania, nie może mieć wpływu na wnioski Komisji dotyczące 
istnienia naruszenia. 

(275) W odpowiedzi na szczegółowe argumenty firmy Syndial Komisja zauważa także, co 
następuje: 

(276) Tabele załączone w załącznikach 3 i 4 do odpowiedzi firmy Syndial na pisemne 
zgłoszenie zastrzeżeń (opracowane na podstawie zmian ceny stosowanej przez 
różnych producentów, określonej w pierwszym pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń) 
wskazują na wysoki stopień korelacji zmian cenowych wprowadzanych przez 
uczestników rynku, zarówno pod względem dynamiki tych zmian, jak i ich 
terminów. 

(277) Jeżeli chodzi o twierdzenie firmy Syndial, że te tabele pokazują istotne zmiany cen 
rzeczywistych, na podstawie tych tabel nie można ustalić poziomu rzeczywistych 
cen (ponieważ dane liczbowe Komisji, na których tabele te bazują, odnoszą się 
jedynie do względnych zmian ceny). W rzeczywistości Syndial zakłada, że ceny 
były identyczne dla wszystkich uczestników w roku 1992, od którego zaczęto 
obliczanie wskaźnika. Jednak to założenie zdecydowanie nie zostało udowodnione i 
prowadzi do wysnuwania nieprawidłowych w sposób oczywisty wniosków 
dotyczących poziomu rzeczywistych cen w okresie istnienia kartelu. 

                                                 
24 Połączone sprawy 40-48/73 itp. Suiker Unie i inni przeciwko Komisji, [1975] ECR, str.1663. 
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(278) Firma Syndial przyznaje też, że koszt butadienu był motorem zmienności cen 
końcowych produktów BR/ESBR. Według firmy Syndial, butadien odpowiadałby 
odpowiednio za 60% i 65% kosztów podstawowych wytwarzania BR i ESBR. 

(279) W związku z tym, według tej samej analizy firmy Syndial stosunek względnej ceny 
do kosztów butadienu wahał się znacznie w całym okresie (co oznacza, że koszt 
butadienu nie był jedynym czynnikiem mającym wpływ na ceny BR i ESBR w tym 
okresie). 

(280) W każdym razie, nawet jeżeli przyjmie się, że butadien rzeczywiście odpowiadał za 
większość kosztów podstawowych, za znaczną część kosztów odpowiadały inne 
elementy. 

5.2.3. Pojedyncze i ciągłe naruszenie 

5.2.3.1. Zasady 

(281) Złożony kartel, takiego rodzaju jak ten stanowiący przedmiot niniejszego 
postępowania, można uznać za pojedyncze, ciągłe naruszenie w ramach czasowych, 
w których istniał. Porozumienie można od czasu do czasu zmieniać, bądź też jego 
mechanizmy mogą być lub dostosowywane lub wzmacniane z uwzględnieniem 
zachodzących zmian. Na zasadność niniejszej oceny nie wpływa możliwość tego, że 
jeden lub kilka elementów serii działań lub ciągłego postępowania mogłyby 
pojedynczo, same w sobie, stanowić naruszenie art. 81 ust. 1 Traktatu. 

(282) Chociaż kartel jest wspólnym przedsięwzięciem, każdy uczestnik porozumienia 
może odgrywać swoją ściśle określoną rolę. Jeden lub kilku może odgrywać rolę 
dominującą jako prowodyr lub prowodyrzy. Mogą występować wewnętrzne 
konflikty i rywalizacje bądź też uczestnicy mogą oszukiwać się wzajemnie, nie 
uniemożliwia to uznania ustaleń za porozumienie/praktykę uzgodnioną do celów art. 
81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG, jeżeli istnieje jeden, wspólny 
cel. 

(283) Sam fakt, że każdy uczestnik kartelu może odgrywać rolę właściwą dla jego 
własnych, swoistych okoliczności, nie wyklucza jego odpowiedzialności za 
naruszenie jako całość, w tym za czyny popełniane przez innych uczestników, 
mające ten sam niezgodny z prawem cel i ten sam antykonkurencyjny skutek. 
Przedsiębiorstwo, które bierze udział we wspólnym bezprawnym przedsięwzięciu, 
popełniając czyny, które przyczyniają się do realizacji wspólnego celu, w takim 
samym stopniu odpowiada za czyny innych uczestników w ramach tego samego 
naruszenia w całym okresie przestrzegania przez to przedsiębiorstwo wspólnego 
planu. Dotyczy to z pewnością sytuacji, gdy zostaje ustalone, że dane 
przedsiębiorstwo wiedziało o bezprawnym zachowaniu pozostałych uczestników lub 
mogło je stosunkowo łatwo przewidzieć lub wiedziało o nim i było przygotowane na 
podjęcie wiążącego się z tym ryzyka25. 

(284) W rzeczywistości porozumienia i praktyki uzgodnione, o których mowa w art. 81 
ust. 1 Traktatu muszą bezwzględnie wynikać ze współpracy pomiędzy kilkoma 
przedsiębiorstwami, które są współsprawcami naruszenia, jednak udział których 

                                                 
25 Sprawa C-49/92 Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, [1999] ECR I-4125, motyw 83. 
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może przyjmować różne formy, m.in. w zależności od charakterystyki danego rynku 
i pozycji każdego przedsiębiorstwa na tym rynku, realizowanych celów i wybranych 
lub przewidywanych metod wdrażania. Dlatego sam fakt, że każde przedsiębiorstwo 
bierze udział w naruszeniu w indywidualny dla niego sposób nie wystarczy, aby 
wyłączyć jego odpowiedzialność za całe naruszenie, w tym za postępowanie 
realizowane przez inne uczestniczące przedsiębiorstwa, jednak mające taki sam 
antykonkurencyjny cel lub skutek26. 

5.2.3.2. Zastosowanie w odniesieniu do niniejszej sprawy 

(285) Dowody, o których mowa w sekcji 4 niniejszej decyzji, pokazują istnienie złożonej, 
pojedynczej i ciągłej zmowy służącej realizacji jednego celu gospodarczego o 
charakterze antykonkurencyjnym: wyeliminowaniu konkurencji na rynku 
europejskim w sektorach BR i ESBR. 

(286) Stwierdzone naruszenie stanowi element ogólnego planu, w ramach którego ustalano 
linie postępowania adresatów niniejszej decyzji na rynku i ograniczano prowadzenie 
przez nich indywidualnej działalności handlowej w celu realizacji identycznego celu 
antykonkurencyjnego i pojedynczego celu gospodarczego, a mianowicie zaburzenia 
normalnego ustalania cen BR i ESBR na rynku EOG. Dzielenie takiego ciągłego 
postępowania, charakteryzującego się pojedynczym celem, poprzez potraktowanie 
go jako składające się z kilku oddzielnych naruszeń, gdy chodziło tak naprawdę o 
pojedyncze naruszenie, które stopniowo przejawiało się zarówno w porozumieniach, 
jak i w praktykach uzgodnionych, byłoby sztuczne.27 

(287) Informacje zawarte we wnioskach w celu uzyskania złagodzenia kary [usunięto] 
potwierdzają, że od maja 1996 r. do listopada 2002 r. adresaci niniejszej decyzji brali 
udział w kartelu, którego realizowanym celem była eliminacja konkurencji w 
europejskich sektorach BR i ESBR. 

(288) Plan ten znalazł zastosowanie w szeregu ściśle określonych przypadków, które 
zostały dalej udokumentowane w niniejszej decyzji. 

(289) W momencie, gdy dochodziło do obniżenia popytu, uczestnicy kartelu starali się na 
ogół uzgadniać przenoszenie cen z poprzedniego okresu (to jest pozostawienie ich 
na niezmienionym poziomie na okres po osiągnięciu porozumienia) (motyw (105)).  

(290) Zależnie od warunków rynkowych, uczestnicy kartelu próbowali również 
koordynować podwyżki cen (motywy (105), (175), (212)i (245)). 

(291) Dochodziło również do wymiany poufnych informacji (zarówno na temat cen, jak i 
klientów), w celu wdrożenia i monitorowania zawartych już porozumień. Dotyczyło 
to w szczególności informacji wymienianych w kontekście porozumień o nieagresji 
w odniesieniu do głównych klientów uczestników kartelu (zob. motywy (124) i 
(210)). Przy braku dokładnych porozumień wymiana informacji pozwalała 
konkurentom na dostosowywanie swojego postępowania na rynku do uzyskanej w 
ten sposób wiedzy (zob. motywy (131), (143), (182), (198) i (221)). 

                                                 
26 Sprawa C-49/92, Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, [1999] ECR I-4125, motywy 79-80 i 203 
27 Sprawa C-49/92, Komisja przeciwko Anic Partecipazioni,[1999] ECR I-4125, motyw 81. 
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(292) Regularnie miały również miejsce kontakty dwustronne i trójstronne, co czasem 
prowadziło do zawierania porozumień dwustronnych (zob. motywy (124), (136) i 
(137). 

(293) Istnienie pojedynczego i ciągłego naruszenia potwierdzają również następujące 
okoliczności. 

(294) Po pierwsze, kartel działał według tego samego schematu. Posiedzenia ESRA 
zapewniało oficjalne forum do spotkań pomiędzy konkurentami. Przy okazji 
oficjalnych posiedzeń spotykali się uczestnicy kartelu, wchodząc w bezprawne 
dyskusje. Prowadziły one czasem do zawarcia porozumień i ograniczały się czasem 
do wymiany poufnych informacji handlowych (zob. motywy (269) i (272)). 

(295) Po drugie, BR i ESBR są w znacznej mierze wzajemnie zastępowalne zarówno ze 
strony popytu, jak i podaży28. Uczestnicy kartelu reprezentowali największych 
producentów obu produktów i nie zawsze dokonywali ścisłego rozróżnienia w 
swoich dyskusjach pomiędzy ESBR i BR (zob. motyw (99)). 

(296) Po trzecie, jednostki zajmujące się BR i ESBR w obrębie przedsiębiorstw 
produkcyjnych są zarządzane przez tych samych przedstawicieli firmy. 
Menedżerowie ci zawsze stali za organizacją kartelu. W przypadku firmy Bayer 
należy zauważyć, że mianowano drugiego dyrektora, który zajmował się ESBR. 
Jednak osoba odpowiedzialna za BR również uczestniczyła w posiedzeniach obu 
podkomitetów. Ponadto, że do lutego 1997 r. BR i ESBR były omawiane na tych 
samych posiedzeniach ESBR. 

(297) Fakt, że dwa z objętych postępowaniem przedsiębiorstw nie uczestniczyły 
we wszystkich stałych elementach ogólnego kartelu nie może zwolnić ich 
odpowiedzialności za naruszenie art. 81 Traktatu. W tym przypadku fakt, że firmy 
Stomil i Kaucuk nie działały w sektorze BR, podobnie jak pozostali uczestnicy 
ustaleń antykonkurencyjnych, nie zmienia charakteru i przedmiotu naruszenia, 
którym było zniekształcenie zwykłych wahań cenowych w odniesieniu zarówno do 
BR, jak i ESBR. Z faktów opisanych powyżej w sekcji 4 wynika jasno, że wszyscy 
uczestnicy ustaleń antykonkurencyjnych przestrzegali wspólnego plan 
antykonkurencyjnego i przyczyniali się do jego opracowywania, w zakresie, w jakim 
było to w ich przypadku możliwe (tj. o ile prowadzili działalność związaną z jednym 
lub więcej niż jednym produktem będącym przedmiotem ustaleń). W rzeczywistości 
dyskusje kartelowe dotyczące zarówno BR, jak i ESBR odbywały się na marginesie 
oficjalnych posiedzeń ESRA w sprawie BR i ESBR, które zazwyczaj odbywały się 
w tym samym dniu lub w ciągu dwóch kolejnych dni i w tym samym miejscu. Na 
spotkaniu kartelu w nocy na przełomie 15 i 16 listopada 1999 r. w obecności 
przedstawicieli firm Kaucuk i Stomil omawiano zarówno BR, jak i ESBR (zob. 
motyw (201)). Można więc stąd wnioskować, że firmy Kaucuk i Stomil zdawały 
sobie sprawę z tego, że kartel obejmował zarówno BR, jak i ESBR. 

(298) Należy zatem wysnuć wniosek, że postępowanie adresatów niniejszej decyzji 
stanowi pojedyncze i ciągłe naruszenie art. 81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 
Porozumienia EOG. 

                                                 
28  Chociaż kauczuk naturalny jest ważną alternatywą wobec BR i ESBR, jeżeli chodzi o jego 

zastosowania, to warunki jego dostaw znacznie się różnią od warunków dostaw BR i ESBR. Jest to 
odzwierciedlone w wahaniach cen kauczuku naturalnego (zob. motywy (4) i (6)). 
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5.2.4. Ograniczanie konkurencji 

(299) Dowody, o których mowa w sekcji 4, pokazują, że adresaci niniejszej decyzji 
uzgodnili docelowe ceny BR i ESBR, dzielili się klientami i wymieniali się 
poufnymi informacjami handlowymi, aby zapewnić wystarczającą skuteczność 
kartelu oraz/lub aby, w sytuacji braku dokładnych porozumień, umożliwić sobie 
odpowiednie dostosowywanie postępowania na rynku na podstawie uzyskanej w ten 
sposób wiedzy. 

(300) W art. 81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG za ograniczające 
konkurencję uznaje się wyraźnie porozumienia i praktyki uzgodnione, które polegają 
na29: 

(a) ustalaniu cen sprzedaży albo innych warunków transakcji; 
(b) podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia. 

(301) Są to podstawowe cechy porozumień horyzontalnych rozważanych w ramach 
niniejszej sprawy. Ponieważ cena stanowi główny instrument konkurencji, różne 
porozumienia o charakterze zmowy i/lub uzgodnione praktyki przyjmowane przez 
adresatów niniejszej decyzji były ostatecznie ukierunkowane na zwiększenie cen z 
korzyścią dla tych podmiotów lub co najmniej na ograniczenie niekorzystnego 
wpływu zmniejszającego się popytu na ceny. Co więcej, przy kilku okazjach strony 
dzieliły się klientami, przynajmniej w odniesieniu do ESBR, poprzez zawieranie 
porozumień o nieagresji, i wymieniały między sobą poufne informacje handlowe w 
celu zapewnienia wystarczającej skuteczności kartelu. Ustalanie cen i rozdzielanie 
klientów pomiędzy konkurentami z natury ogranicza konkurencję w znaczeniu art. 
81 ust. 1 Traktatu i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG. 

(302) Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem do celów stosowania art. 81 ust. 1 Traktatu 
i art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG nie ma potrzeby uwzględniania rzeczywistych 
skutków porozumienia, gdy jego celem jest zapobieżenie, ograniczenie lub 
zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku. W związku z tym nie jest 
konieczne wykazanie rzeczywistych skutków antykonkurencyjnych, gdy udowodni 
się antykonkurencyjność celu danego postępowania30. 

(303) Istnieją jednak dowody na to, że w niektórych przypadkach uczestnicy kartelu 
porozumiewali się, aby sprawdzić, czy przestrzegano uzgodnionej strategii, i często 
skarżyli się na brak jej przestrzegania przez pozostałych uczestników (zob sekcja 
4.2.5). W niektórych przypadkach wysuwano nawet pogróżki odwetu31. 

(304) Strony nie przedstawiły żadnych argumentów sugerujących spełnienie warunków 
art. 81 ust. 3 Traktatu lub art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG i Komisja jest zdania, że 
nie spełniają tych warunków. 

5.2.5. Wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi i pomiędzy 
Umawiającymi się Stronami EOG 

                                                 
29 Wykaz ten nie jest wyczerpujący. 
30 Sprawa T-62/98 Volkswagen AG przeciwko Komisji [2000] ECR II-2707, motyw 178. 
31  Pogróżki te również wskazują na zachowania kartelowe, niezależnie od tego, czy można udowodnić, 

czy nie, że firma Dwory aktywnie uczestniczyła w tym czasie w kartelu. W rzeczywistości podczas 
przekazywania tych pogróżek firma Dow polegała w sposób dorozumiany na wsparciu ze strony innych 
dużych uczestników rynku. W innym razie pogróżki te byłyby prawie bez znaczenia, ponieważ sama 
firma Dow nie miała na tyle silnej pozycji, aby brać odwet na firmie Dwory. 
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(305) Naruszenie omawiane w niniejszej sprawie wywarło odczuwalny wpływ na 
wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi i pomiędzy 
Umawiającymi się Stronami Porozumienia EOG. 

(306) Artykuł 81 Traktatu jest ukierunkowany na porozumienia, które mogą zaszkodzić 
celowi uzyskania jednolitego rynku pomiędzy Państwami Członkowskimi, czy to 
poprzez oddzielenie rynków krajowych, czy to przez wpływ na strukturę 
konkurencji na wspólnym rynku. Również art. 53 ust. 1 Porozumienia EOG jest 
ukierunkowany na porozumienia, które podważają cel osiągnięcia jednorodnego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

(307) Według Sądu Pierwszej Instancji „Artykuł 8[1] ust. 1 Traktatu nie wymaga 
dowodów, że takie porozumienia lub praktyki uzgodnione rzeczywiście wpłynęły na 
taki handel, co ponadto w większości przypadków byłoby trudne do potwierdzenia 
dla celów prawnych, a wymaga jedynie ustalenia, że dane porozumienie lub 
praktyka uzgodniona były w stanie wywrzeć taki skutek. Warunek istnienia wpływu 
na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi jest więc spełniony wówczas, gdy 
jest możliwe przewidzenie z wystarczającym stopniem prawdopodobieństwa, na 
podstawie zestawu czynników prawnych i faktycznych, że porozumienie lub praktyka, 
których istnienie stwierdzono, mogą wpłynąć bezpośrednio lub pośrednio, 
rzeczywiście lub potencjalnie, na strukturę handlu pomiędzy Państwami 
Członkowskimi”32. W każdym razie art. 81 Traktatu nie zawiera wymogu, aby 
porozumienia, o których mowa w tym przepisie, rzeczywiście wpłynęły na wymianę 
handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi, natomiast wymaga, aby 
potwierdzono zdolność tych porozumień do wywarcia takiego skutku33. 

(308) Jak wyjaśniono w motywach (57) - (59) i (62) – (63), rynki zarówno BR, jak i ESBR 
charakteryzują się znacznymi wolumenami handlu pomiędzy Państwami 
Członkowskimi. Istnieje także pewien wolumen wymiany handlowej pomiędzy 
Wspólnotą i krajami EFTA-należącymi do EOG34. 

(309) Zastosowanie art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG w odniesieniu do kartelu 
nie jest jednak ograniczone do tej części sprzedaży członków kartelu, która 
rzeczywiście polega na transferze towarów z jednego państwa do innego. Do celu 
zastosowania tych przepisów nie jest również konieczne wykazanie, że 
indywidualne postępowanie poszczególnych uczestników, w opozycji do kartelu 
jako całości, wpływało na wymianę handlową pomiędzy Państwami 
Członkowskimi35. 

(310) Jeżeli chodzi o zarówno BR, jak i ESBR, ustalenia koncentrowały się przede 
wszystkim na ustalaniu cen. Istnienie mechanizmów ustalania cen, a także nieagresja 
w odniesieniu do głównych klientów, musiały doprowadzić, lub mogły 

                                                 
32  Połączone sprawy T-25/95 i inne, Cimenteries CBR przeciwko Komisji [2000] ECR II-491, motyw 

4612. 
33 C-306/96 Javice, wyrok z dnia 28 kwietnia 1998 r., ECR 1997, motywy 16 i 17; zob. również wyrok 

Sądu Pierwszej Instancji motyw w sprawie T-374/94, European Night Services, motyw 136. 
34  Zob. motywy (57) i (63). 
35 Sprawa T-13/89 Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji [1992] ECR II-1021, motyw 304, i 

sprawa T-2/89 Petrofina [1991] ECR II-1087, motywy 226 i 227. 
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doprowadzić, do automatycznego zakłócenia normalnego przebiegu tendencji w 
strukturze handlu36. 

(311) Warunki opisane w punktach 53, 64 i 65 obwieszczenia Komisji dotyczącego 
wytycznych w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w artykułach 81 i 82 
Traktatu mają zastosowanie w niniejszej sprawie37. 

5.3. Dowody naruszenia 

(312) W naruszeniu będącym przedmiotem niniejszego postępowania brały udział 
następujące przedsiębiorstwa: Bayer, Dow, EniChem, Shell, Kaucuk i Stomil. 

(313) W trakcie procedury administracyjnej Enichem, Kaucuk i Stomil zaprzeczyły, 
jakoby były zaangażowane w naruszenie i argumentowały, że dowody w posiadaniu 
Komisji będą niewystarczające do potwierdzenia ich udziału w rzekomym kartelu. 

(314) Komisja zauważa, że ogólny udział tych przedsiębiorstw w kartelu ustalono na 
podstawie pochodzących z tego samego okresu dowodów zebranych w trakcie 
dochodzenia i oświadczeń [usunięto]. Ogólne myśli przewodnie tych oświadczeń 
wyjaśniono w sekcji 4.2 powyżej. 

(315) Jeżeli chodzi o wiarygodność takich oświadczeń i o to, czy mają one charakter ściśle 
wyrachowany, Komisja zauważa, co następuje. 

(316) Firma Bayer złożyła zeznania i wnioskowała o złagodzenie kary w momencie, gdy 
Komisja nie posiadała dowodów na istnienie kartelu. 

(317) Wiarygodności oświadczeń [usunięto] nie można poważnie podważyć, ponieważ 
zostały one złożone pomimo zdecydowanego ryzyka, że mogą one zostać 
wykorzystane do pociągnięcia ich do odpowiedzialności i do nałożenia na nie 
grzywny. W rzeczywistości jedynym oczekiwaniem, jakie mogła mieć firma 
[usunięto] w momencie składania oświadczeń, była możliwość uzyskania redukcji 
grzywny zgodnie z Obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji. 

(318) Jeżeli chodzi o firmę  Shell, jej szczere przyznanie się do faktów nastąpiło dopiero 
po przekazaniu jej pierwszego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, to jest, gdy według 
jej własnego oświadczenia nie można było uzasadnić oczekiwania korzystnych 
skutków przyznania się do winy poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na 
warunkach obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji. 

                                                 
36 Połączone sprawy 209 – 215 i 218/78 Van Landewyck i inni przeciwko Komisji [1980] ECR 3125, 

motyw 170. 
37 Dz.U. C 101 z 27.4.2004, str. 81. W pkt 53 stwierdzono, że „istnieje pozytywne domniemanie 

podlegające obaleniu, że skutki dla wymiany handlowej są znaczne, jeżeli obrót stron w zakresie 
produktu objętego porozumieniem, obliczany zgodnie z instrukcjami w pkt 52-54, przekracza 40 mln 
EUR”. 

  W pkt 64 stwierdzono, że „porozumienia kartelowe, między innymi polegające na ustalaniu cen i 
podziale rynku, obejmujące pewną liczbę państw członkowskich, same w sobie wpływają na wymianę 
handlową między Państwami Członkowskimi”. 

 W pkt 65 stwierdzono, że „skutki dla wymiany handlowej powstałe w wyniku działania 
transgranicznych kartelów, ogólnie rzecz biorąc, istnieją same z siebie w związku z pozycją rynkową 
stron uczestniczących w kartelu”. 
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(319) Wreszcie, co najważniejsze, oświadczenia te w znacznej mierze są zgodne i są 
oparte na bezpośrednich zeznaniach osób, które były obecne podczas występowania 
istotnych faktów. 

(320) Te same oświadczenia są również zgodne z dowodami wykorzystanymi w sekcji 4.3, 
jeżeli chodzi o określone spotkania kartelu, pod względem zarówno ich nielegalnego 
celu, jak i udziału określonych przedsiębiorstw. 

(321) Niniejsza decyzja wyjaśnia i eliminuje niektóre nieścisłości faktyczne, które były 
zawarte w oświadczeniach otrzymanych w trakcie postępowania administracyjnego i 
które wyszły na jaw w trakcie dalszych etapów tego postępowania. Faktu, że 
oświadczenia zawierały pewne nieścisłości faktyczne, nie należy uważać za 
czyniący zeznania objęte oświadczeniami niewiarygodnymi. W rzeczywistości 
przypominanie sobie faktów nie musi być idealne, aby było wiarygodne. Co więcej, 
w każdym razie w niniejszej sprawie, fakty określone w niniejszej decyzji zostały 
zaakceptowane przez trzy różne strony. 

(322) Jeżeli chodzi o dowody na istnienie dwustronnych kontaktów (zob. w szczególności 
motywy (136) i nast.), należy dodać, że chociaż z natury do bezpośredniego 
potwierdzenia zarzutów jednej ze stron może dojść jedynie poprzez przyznanie się 
do tych samych kontaktów przez drugą ze stron, [usunięto]. Na tej podstawie można 
wnioskować, że potwierdzono w wystarczający sposób istnienie takich wzorców 
komunikacji. 

(323) Jeżeli chodzi o właściwy standard dowodów, Komisja przypomina, że „ponieważ 
zakaz udziału w porozumieniach antykonkurencyjnych i kary, którym podlegają 
sprawcy, są dobrze znane, zazwyczaj działania obejmujące te praktyki i te 
porozumienia odbywają się w sposób potajemny, spotkania odbywają się w sekrecie, 
na ogół w krajach innych niż Państwa Członkowskie, a związana z nimi 
dokumentacja jest redukowana do minimum. Nawet jeżeli Komisja odkryje dowody 
wyraźnie wskazujące na istnienie bezprawnych kontaktów pomiędzy uczestnikami 
rynku, (…) na ogół będą one fragmentaryczne i skąpe, w związku z czym często jest 
konieczne odtwarzanie pewnych szczegółów metodą dedukcji. W większości 
przypadków istnienie praktyki lub porozumienia o charakterze antykonkurencyjnym 
można wywnioskować z szeregu zbiegów okoliczności i wskazówek, które łącznie 
mogą, z braku innego, przekonującego wyjaśnienia, stanowić dowody naruszenia 
zasad konkurencji”38. 

(324) W praktyce Komisja jest często zmuszona do udowodnienia istnienia naruszenia 
w warunkach, które zdecydowanie nie sprzyjają osiągnięciu tego celu, gdy mogło 
upłynąć kilka lat od czasu, w którym wystąpiły zdarzenia stanowiące naruszenie. Na 
przykład w sprawie JFE Engineering Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że chociaż 
w celu potwierdzenia zdecydowanego przekonania, że miało miejsce zarzucane 
naruszenie, wymagane są odpowiednio dokładne i spójne dowody, „nie każdy z 
dowodów dostarczonych przez Komisję musi koniecznie odpowiadać tym kryteriom 

                                                 
38 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-

213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland A/S i al. przeciwko Commission, [2004] ECR I-
123, motywy 55-57. 
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w odniesieniu do każdego z elementu naruszenia. Wystarczy, żeby zbiór poszlak 
przywołanych przez tę instytucję oceniany globalnie odpowiadał temu wymogowi” 39. 

(325) W związku z powyższym, należy wyciągnać wniosek, że udowodniono istnienie 
naruszenia oraz czas jego trwania, a także uczestnictwo adresatów w kartelu. 

(326) Na wniosek ten nie mogą wpłynąć argumenty wnoszone przez firmy 
Syndial/Polimeri, Stomil i Kaucuk w odpowiedziach na drugie pisemne zgłoszenie 
zastrzeżeń. 

(327) Po pierwsze, ich kategoryczne zaprzeczenia udziału (w kartelu lub w 
poszczególnych zdarzeniach) nie mogą przeważyć nad rangą dowodów w 
posiadaniu Komisji. 

(328) Po drugie, pewne rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w 
wykonywanych wówczas na bieżąco notatkach a rzeczywistymi danymi (na 
przykład dotyczącymi cen, klientów, stopnia wykorzystania mocy zakładów, ilości 
dostarczanych klientom itp.), nie pomniejszają faktu, że strony spotykały się i 
prowadziły dyskusje w celu koordynowania swojej polityki handlowej. Istnienie 
takich spotkań dotyczących zmowy i ich celu jest wystarczająco potwierdzone40. 

(329) Nielegalny charakter takich dyskusji był znany zaangażowanym stronom lub 
powinien być im znany. Dowodem na to jest fakt, że oficjalne posiedzenia ESRA 
nigdy nie obejmowało spraw stanowiących przedmiot bezprawnych dyskusji 
(przyszłe ceny, określeni klienci itp.). Nawet jeżeli przyjmie się, że niektóre z 
informacji wymienianych podczas tych spotkań były publicznie dostępne, ich 
wymiana podczas tych spotkań wyraźnie przesądzała o zawieraniu nielegalnych 
porozumień i w związku z tym powinna zostać uznana za element naruszenia. 

(330) Wreszcie, fakt że w tym samym przypadku rzeczywiste zachowanie na rynku mogło 
być niezgodne z tym, co uzgodniono w trakcie spotkań kartelu, nie może zwalniać 
stron z ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie, ponieważ znamiona zmowy, 
jakie miały te spotkania, były lub powinny być im znane. Również, że żaden z 
uczestników nigdy nie zdystansował się od tych dyskusji (zob. motyw (267)). 

(331) W odpowiedziach na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, firmy Polimeri i Syndial 
stwierdziły, że dochodzenie Komisji w następstwie pierwszego i drugiego 
pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń było prowadzone w sposób nieobiektywny i 
ukierunkowane było na potwierdzenie zarzutów Komisji wobec adresatów decyzji, a 
także opierało się głównie na nowych oświadczeniach złożonych przez 
współpracujące przedsiębiorstwa i w związku z tym stanowiło nadużycie procedury i 
doprowadziło do pogwałcenia ich prawa do obrony. 

(332) W odpowiedzi na ten zarzut należy podkreślić, że Komisja dokonuje wyboru faktów 
spośród zdarzeń opisanych przez adresatów decyzji w ich odpowiedziach na 
pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, oraz uwzględnia nowe informacje 
przekazane przez strony. Nawet jeśli Polimeri i Syndial są zdania, iż przyczyniło się 
to do potwierdzenia zarzutów Komisji, należy zauważyć, że Komisja wycofała 

                                                 
39 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji., JFE Engineering Corp. i wsp. przeciwko Komisji. Połączone sprawy 

T-67/00, T-68/00, T-71/00 i T-78/00 (Seamless Steel Tubes), 2004 ECR II-02501, motyw 180. 
40 Zob. również orzeczenie w sprawie JFE Engineering Corp. i wsp. przeciwko Komisji. Połączone 

sprawy T-67/00, wymienione powyżej, motywy 203-204. 
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również niektóre dowody obciążające, figurujące w pierwszym pisemnym 
zgłoszeniu zastrzeżeń, co spowodowało między innymi skrócenie okresu naruszenia 
w przypadku niektórych adresatów. Wszystkim adresatom drugiego pisemnego 
zgłoszenia zastrzeżeń zapewniono możliwość przedstawienia uwag w odniesieniu do 
zawartych w nim zarzutów, sposób prowadzenia dochodzenia przez Komisję nie 
stanowi zatem pogwałcenia prawa do obrony żadnej ze stron. 

6. Adresaci niniejszego postępowania 

6.1. Ogólne zasady odpowiedzialności 

(333) Komisja uważa, że adresaci niniejszej decyzji powinni zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności za zachowanie antykonkurencyjne opisane w niniejszej decyzji. 
Ogólnie rzecz biorąc, podmiotem wspólnotowej zasady konkurencji jest 
„przedsiębiorstwo”, koncepcja o zakresie gospodarczym, która nie jest identyczna z 
pojęciem korporacyjnej osobowości prawnej w krajowym prawie gospodarczym lub 
fiskalnym. W związku z tym „przedsiębiorstwo”, które uczestniczyło w naruszeniu 
niekoniecznie musi być tym samym podmiotem co konkretny podmiot prawny 
w grupie spółek, których przedstawiciele rzeczywiście uczestniczyli w spotkaniach 
kartelu. Pojęcia „przedsiębiorstwo” nie zdefiniowano w traktacie. Jednak w sprawie 
Shell International Chemical Company przeciwko Komisji Sąd Pierwszej Instancji 
stwierdził, że „zabraniając przedsiębiorstwom między innymi zawierania 
porozumień i uczestniczenia w praktykach uzgodnionych, które mogą wpływać na 
handel pomiędzy Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest 
zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku, 
art. 85 ust. 1 [obecnie art. 81 ust. 1] Traktatu EWG jest skierowany do jednostek 
gospodarczych, które składają się z jednostkowych organizacji elementów 
osobowych, materialnych i niematerialnych i które realizują określony cel 
gospodarczy w sposób długoterminowy i mogą się przyczyniać do popełniania 
naruszenia takiego rodzaju, o jakim mowa w tym przepisie”41. 

(334) Pomimo faktu, że art. 81 Traktatu ma zastosowanie do przedsiębiorstw i że 
koncepcja przedsiębiorstwa ma wymiar ekonomiczny, jedynie podmioty mające 
osobowość prawną mogą być pociągane do odpowiedzialności za naruszenia. 
Dlatego niniejsza decyzja powinna być skierowana do podmiotów prawnych42. 
Dlatego właśnie każde z przedsiębiorstw, które ma zostać pociągnięte do 
odpowiedzialności za naruszenie art. 81 Traktatu w niniejszej sprawie, musi 
zidentyfikować jeden lub kilka podmiotów prawnych, które powinny ponosić 
odpowiedzialność prawną za naruszenia w niniejszej sprawie. Zgodnie z 
orzecznictwem: „wspólnotowe prawo konkurencji uznaje, że różne firmy należące do 
tej samej grupy stanowią jednostkę ekonomiczną, a więc przedsiębiorstwo 

                                                 
41 Zob. sprawa T-11/89, [1992] ECR II-757, motyw 311. Zob. również sprawa T-352/94 Mo Och Domsjö 

AB przeciwko Komisji, [1998] ECR II-1989, ustępy 87-96, ,sprawa T-43/02 Jungbunzlauer przeciwko 
Komisji, orzeczenie z dnia 27 września 2006 r., dotychczas nieopublikowane, motyw 125; sprawa T-
314/01 Avebe przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 27 września 2006, dotychczas nieopublikowane, 
motyw 136; sprawa T-330/01, Akzo Nobel przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 27 września 2006, 
dotychczas nieopublikowane, motyw 83.  

42  Chociaż „przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 81 ust. 1 niekoniecznie jest tym samym, co spółka z 
osobowością prawną, do celów stosowania i egzekwowania decyzji konieczne jest zidentyfikowanie 
podmiotu posiadającego osobowość prawną lub fizyczną jako adresata działania. Zob. sprawa T-305/94 
PVC, [1999] ECR II-0931, motyw 978. 
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w znaczeniu art. 81 WE i 82 WE, jeżeli dane firmy nie decydują samodzielnie o 
swoim postępowaniu na rynku”.43 Jeżeli spółka zależna nie decyduje samodzielnie o 
swoim postępowaniu na rynku, spółka, która kieruje jej strategią rynkową tworzy 
pojedynczy podmiot gospodarczy z taką spółką zależną i może zostać pociągnięta do 
odpowiedzialności na gruncie tworzenia części tego samego przedsiębiorstwa. 

(335) Według ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej 
Instancji Komisja może generalnie założyć, że spółka w pełni zależna zasadniczo 
postępuje zgodnie z instrukcjami przekazywanymi jej przez spółkę dominującą, nie 
musząc sprawdzać, czy spółka dominująca w rzeczywistości wywierała taki wpływ 

44. Jednak spółka dominująca i/lub spółka zależna mogą obalić to domniemanie 
poprzez przedstawienie wystarczających dowodów na to, że spółka zależna 
„decydowała raczej niezależnie o swoim własnym postępowaniu na rynku niż 
wykonywała instrukcje przekazywane jej przez spółkę dominującą, w związku z czym 
nie spełniają one kryteriów definicji „przedsiębiorstwa”.45 

(336) W przypadku stwierdzenia naruszenia art. 81 Traktatu konieczne jest 
zidentyfikowanie osoby fizycznej lub prawnej, która odpowiadała za działalność 
przedsiębiorstwa w momencie, w którym zostało popełnione naruszenie, tak aby 
mogła za nie odpowiedzieć. 

 

(337) Gdy przedsiębiorstwo, które dopuściło się naruszenia art. 81 Traktatu dokona 
później zbycia swoich aktywów, które przyczyniły się do naruszenia i wycofa się z 
danego rynku, dalej odpowiada za naruszenie, jeżeli nie przestało istnieć46. Jeżeli 
przedsiębiorstwo, które nabyło aktywa, kontynuuje naruszanie art. 81 traktatu, 
odpowiedzialność za naruszenie powinna zostać rozdzielona pomiędzy 
sprzedającego i nabywającego naruszające aktywa, przy czym każde 
przedsiębiorstwo odpowiada za okres, w którym uczestniczyło za pośrednictwem 
tych aktywów w kartelu. Jednak, jeżeli osoba prawna odpowiedzialna początkowo 
za naruszenie przestanie istnieć i straci swoją osobowość prawną w wyniku 
wyłącznego, prostego wchłonięcia przez inny podmiot prawny, ten drugi podmiot 
prawny musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za cały okres naruszenia, w 
związku z czym musi odpowiedzieć za działalność podmiotu, który wchłonął47. 

                                                 
43  Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 48/69 Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji, [1972] 

ECR 619, motywy 132-133; sprawa 170/83 Hydrotherm, [1984] ECR 2999, motyw   11 i Sąd Pierwszej 
Instancji w sprawie T-102/92 Viho przeciwko Komisji, [1995] ECR II-17, motyw 50, cytowany 
w sprawie T-203/01 Michelin przeciwko Komisji, [2003] ECR II-4071, motyw   290. 

44  Sąd Pierwszej Instancji w połączonych sprawach T-71/03 itp. Tokai Carbon i inni przeciwko Komisji, 
15 czerwca 2005 r., motyw 60, dotychczas nie opublikowane; sprawa T-354/94 Stora Kopparbergs 
Bergslags przeciwko Komisji, [1998] ECR II-2111, motyw   80, podtrzymany przez Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags przeciwko Komisji, 
[2000] ECR I-9925, motywy 27-29; i Trybunał Sprawiedliwości w sprawie 107/82 AEG przeciwko 
Komisji, [1983] ECR 3151, motyw   50. 

45  Sąd Pierwszej Instancji w połączonych sprawach T-71/03 itp. Tokai Carbon i inni przeciwko Komisji, 
15 czerwca 2005 r., motyw 61. 

46  Sprawa T-6/89 Enichem Anic przeciwko Komisji (polipropylen), [1991] ECR II-1623; sprawa C-49/92P 
Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, [1999] ECR I-3125, motywy 47-49. 

47 Zob. sprawa C-279/98 P Cascades przeciwko Komisji, [2000] ECR I-9693, motywy  78-79: „Z zasady 
za naruszenie powinna odpowiadać osoba fizyczna lub prawna zarządzająca danym przedsiębiorstwem 
w momencie, gdy popełniono naruszenie, nawet jeżeli w momencie podejmowania decyzji 
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Proste zniknięcie osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorstwa w chwili 
popełniania naruszenia nie pozwala na uniknięcie odpowiedzialności48. W związku z 
tym podleganie grzywnie może przejść na następcę, gdy podmiot gospodarczy, który 
popełnił naruszenie, przestaje istnieć jako osoba prawna. 

(338) Inne wnioski można jednak wyciągnąć, gdy działalność jest przekazywana z jednej 
firmy do drugiej w przypadkach, gdy pomiędzy sprzedającym i kupującym istnieją 
powiązania gospodarcze, to jest, gdy należą oni do tego samego przedsiębiorstwa. 
W takich przypadkach odpowiedzialność za zachowanie sprzedającego w 
przeszłości może przejść na kupującego, niezależnie od faktu, że sprzedający dalej 
istnieje49. 

6.2. Odpowiedzialność w niniejszej sprawie 

(a) Bayer 

(339) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że firma Bayer AG 
bezpośrednio uczestniczyła w kartelu od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r. 

(b) Dow 

(340) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że firma Dow Deutschland 
Inc. uczestniczyła w kartelu od 1 lipca 1996 r. (data, od której firma ta przejęła 
odpowiedzialność za marketing i sprzedaż BR i ESBR wytwarzanych przez firmę 
BSL) do 27 listopada 2001 r., firma Dow Deutchland Anlagengesellschaft mbH 
uczestniczyła w kartelu od 22 lutego 2001 r. do 28 lutego 2002 r., a firma Dow 
Europe GmbH uczestniczyła w kartelu od 26 listopada 2001 r. do 28 listopada 2002 
r. (do 29 listopada 2001 r. pod nazwą Dow Europe S.A., zob. motyw 27). 
Posiedzenie ESRA z dnia 20 maja 1996 r. jest pierwszym, w odniesieniu do którego 
istnieją dowody na udział [usunięto] w spotkaniach kartelu (zob. motyw (161)). Od 
1 lipca 1996 r. firma Dow przejęła marketing BR i ESBR od firmy BSL (zob. motyw 
(18)). W związku z tym [usunięto] reprezentował firmę Dow Deutschland Inc., co 
doszło do skutku od spotkania z 2-3 września 1996 r. (zob. motyw (166). Ostatnie 
posiedzenie ESRA, w którym uczestniczył przedstawiciel firmy Dow Deutschland 
Inc. [usunięto], odbyło się w dniach 26-27 listopada 2001 r. (zob. motyw (231)). 
Pierwsze posiedzenie, w którym uczestniczył przedstawiciel firmy Dow Deutschland 
GmbH & Co. OHG [usunięto], odbyło się w dniach 22-23 lutego 2001 r. (zob. 
motyw (213)). Ostatnie posiedzenie ESRA, w którym uczestniczył przedstawiciel 
firmy Dow Deutchland Anlagengesellschaft mbH [usunięto], odbyło się w dniu 28 
lutego 2002 r. (zob. motyw (246)). Pierwsze posiedzenie ESRA, w którym 
uczestniczył przedstawiciel firmy Dow Europe S.A. [usunięto], odbyło się w dniach 
26-27 listopada 2001 r. (zob. motyw (231)). Firma Dow Europe GmbH 

                                                                                                                                                         
stwierdzającej naruszenie inna osoba była odpowiedzialna za prowadzenie przedsiębiorstwa. Ponadto 
firmy te nie zostały w pełni i po prostu wchłonięte przez apelującego, tylko kontynuowały swoją 
działalność jako jego spółki zależne. Dlatego muszą same odpowiedzieć za niezgodne z prawem 
działanie przed przejęciem apelującego, który nie może być za nie pociągany do odpowiedzialności”. 

48 Zob. Sąd Pierwszej Instancji w sprawie T-305/94 PVC II, [1999] ECR II-931, motyw 953. 
49  Zob. wyrok w połączonych sprawach C-204/00 P (i innych), Aalborg Portland A/S a.o. przeciwko 

Komisji [2004]ECR I, 267, motywy 354-360, co potwierdzono w sprawie T-43-02 Jungbunzlauer AG 
przeciwko Komisji, wymienionej powyżej, motywy 132-133. 
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uczestniczyła w posiedzeniu ESRA z dnia 28 listopada 2002 r., w trakcie którego 
podjęto decyzję o zaprzestaniu działalności kartelu (zob. motyw (246)). 

(341) W tym przypadku, w okresie istnienia naruszenia firmy te były bezpośrednio lub 
pośrednio całkowitą własnością firmy The Dow Chemical Company. W okresie od 1 
lipca 1996 r. do 28 listopada 2002 r. firma Dow Chemical Company w pełni 
kontrolowała (bezpośrednio lub pośrednio) firmy Dow Deutschland Inc, Dow 
Deutchland Anlagengesellschaft mbH i Dow Europe GmbH (zob. sekcja 2.2.2). 

(342) Według zasad określonych w motywach (333) - (337) oraz ugruntowanego 
orzecznictwa, gdy spółka dominująca jest właścicielem całości (lub prawie całości) 
kapitału spółki zależnej w momencie popełnienia przez tę ostatnią naruszenia art. 81, 
można przyjąć, że spółka dominująca wywierała decydujący wpływ na 
postępowanie takiej spółki zależnej i że spółka zależna bezwzględnie musi 
przestrzegać polityki określonej przez spółkę dominującą50. 

(343) Ze względu na to, że spółka The Dow Chemical Company bezpośrednio lub 
pośrednio kontrolowała wszystkie spółki wymienione w motywie (341), Komisja 
przyjmuje, że firma The Dow Chemical Company wywierała decydujący wpływ na 
politykę handlową jej spółek zależnych. 

(344) W uzupełnieniu do powyższego, akta sprawy zawierają dalsze elementy 
potwierdzające odpowiedzialność firmy The Dow Chemical Company za 
postępowanie jej spółek zależnych. W szczególności wskazują na to zależności 
służbowe  przedstawicieli kierownictwa bezpośrednio uczestniczących w 
spotkaniach kartelu. Tego typu zależności służbowe mogłyby doprowadzić do 
uzyskania informacji przez firmę The Dow Chemical Company na temat polityki 
handlowej spółek zależnych i pozwoliłyby tej firmie na wykonywanie regularnej 
kontroli i kierowania. 

(345)  W rzeczywistości w całym okresie istnienia kartelu przedstawiciele kierownictwa 
firmy Dow, którzy byli w nim zaangażowani [usunięto], podlegali bezpośrednio lub 
pośrednio (za pośrednictwem [usunięto]) [usunięto]. 

(346) Jak już wskazano w motywie (18), w 1996 r. firma BSL zawarła umowę o marketing 
i sprzedaż z firmą Dow Deutschland Inc., w której przewidziano, że firma Dow 
zajmuje się wprowadzaniem na rynek produkcji firmy BSL. Umowa weszła w życie 
w odniesieniu do BR i ESBR w dniu 1 lipca 1996 r. [usunięto] 

(347) Firma Dow stwierdza, że: „Ponieważ kauczuk był nową działalnością spółki Dow, 
konieczne było utworzenie nowego zespołu. Początkowo w jego skład wchodził 
[usunięto] i do niedawna nadal pełnił tę funkcję w Dow Deutchland 
Anlagengesellschaft mbH, oraz [usunięto] , ale był do dyspozycji spółki Dow od 

                                                 
50  Sprawa 107/82 AEG przeciwko Komisji [1983] ECR 3151, ustęp 50; sprawa C-310/93P, BPB Industries 

& British Gypsum przeciwko Komisji [1995] ECR I-865,motyw 11; sprawa T-354/94 Stora 
Kopparbergs Bergslags AB przeciwko Komisji, [1998] ECR II-2111, motyw 80; połączone sprawy T-
305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-
335/94 LVM i inni przeciwko Komisji (PVC II), [1999] ECR II-931, motywy 961 i 984; sprawa T-
203/01 Michelin przeciwko Komisji, [2003] ECR II-4371 motyw 290; połączone sprawy T-71, 74, 87 i 
91/03 Tokai Carbon Co. Ltd i inni przeciwko Komisji, wyrok z dnia 15 czerwca 2005 r. (dotychczas nie 
opublikowany) motywy 59-60). 



PL 40  PL 

wejścia w życie porozumienia w zakresie marketingu i sprzedaży dnia 1 lipca 1996 
r.” 

(348) [Akapit 348 został usunięty razem ze wszystkimi odniesieniami do niego i 
przypisami] 

(349) [usunięto] był od samego początku mocno zaangażowany w codzienne prowadzenie 
działalności z zakresu kauczuku syntetycznego. Wiele decyzji podejmowanych na 
spotkaniach kartelu było istotnych z perspektywy marketingowej i musiało być 
wdrażanych w porozumieniu z [usunięto]. [usunięto] 

(350) W tym okresie [usunięto] lub jego przełożeni nie podjęli żadnych starań, aby 
powstrzymać [usunięto] przed uczestnictwem w spotkaniach. Zamiast tego od 1998 
r. podczas bezprawnych działań przy okazji posiedzeń ESRA do [usunięto] dołączyli 
inni koledzy z firmy Dow. Od początku obowiązywania umowy firma Dow musiała 
wiedzieć o tym, że przy okazji posiedzeń ESRA odbywa się bezprawna działalność 
kartelu. 

(351) [Akapit 351 został usunięty razem ze wszystkimi odniesieniami do niego i 
przypisami] 

(352)  [usunięto] podlegał menedżerom firmy The Dow Chemical Company 
odpowiedzialnym za sektory polimerów emulsyjnych, substancji chemicznych, 
substancji chemicznych o szczególnych właściwościach, elastomerów syntetycznych 
i specjalistycznych substancji chemicznych. Oni z kolei podlegali Dyrektorowi 
Generalnemu firmy The Dow Chemical Company. 

(353) W odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Dow stwierdziła, nie 
zgadzając się ze stwierdzeniem Komisji, że precedensy Komisji oraz orzeczenia 
Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości wskazują na to, że pełna 
kontrola nie wystarcza, aby stwierdzić istnienie przesłanki wywierania decydującego 
wpływu. Komisja nie zgadza się z interpretacją odpowiednich precedensów przez 
firmę Dow (zob. motywy (333) - (336)). 

(354) Jeżeli chodzi o argumenty, które przedstawiła firma Dow, aby uzasadnić, że jej 
spółka zależna działała w sposób autonomiczny, zauważa się, że firma Dow po 
prostu podważa co do zasady, że istnienie opisanych w motywach (360) – (352) 
zależności służbowych może dowieść rzeczywistej kontroli firmy Dow nad 
działalnością z zakresu BR/ESBR i zaprzecza jakoby mogła dowiedzieć się o 
istnieniu kartelu. 

(355) W tym względzie, przedstawiony argument oparty jest na błędnym stwierdzeniu, iż 
spółka dominująca może być pociągana do odpowiedzialności za naruszenie 
spowodowane przez podległe jej spółki jedynie w przypadku, gdy wiedziała o 
naruszeniu lub była bezpośrednio zaangażowana w organizację lub realizację działań 
stanowiących naruszenie. Tymczasem pociągnięcie do odpowiedzialności spółki 
dominującej za naruszenie popełnione przez jej spółki zależne nie wypływa z 
poświadczonego udziału w naruszeniu lub świadomości jego istnienie, ale z faktu, iż 
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dla potrzeb wspólnotowych zasad dotyczących konkurencji51 te dwa podmioty 
stanowią jedno przedsiębiorstwo (zob. sprawa cytowana w motywach (333)-(336)). 

(356) Także w odpowiedzi na pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, firma The Dow 
Chemical Company zgodziła się z tym, że [usunięto] podlegał firmie The Dow 
Chemical Company. Nie zaprzeczyła temu, że podległość rozciągała się na 
wszystkie istotne aspekty polityki handlowej europejskich spółek zależnych. Firma 
The Dow Chemical Company ogranicza się do twierdzenia, że „nie interweniowała 
w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez [usunięto] i jego zespół ze względu 
na brak znajomości działalności w dziedzinie kauczuku syntetycznego.” 

(357) Takie ogólne zaprzeczenia nie mogą spowodować obalenia przesłanki wynikającej z 
orzecznictwa przytoczonego w motywach ((333) - (336)). Nie ulega wątpliwości, że 
zależności służbowe w grupie Dow obejmują wszystkie istotne aspekty działalności 
w sektorze BR/ESBR. Omawiany kartel był z pewnością istotnym elementem 
polityki handlowej spółek zależnych Dow, działających w sektorze BR/ESBR i nie 
można zgodzić się, aby ich działania były rozpatrywane bez brania pod uwagę 
kartelu52, szczególnie w kontekście grupy z branży chemicznej, takiej jak Dow, która 
charakteryzuje się mocnymi powiązaniami przemysłowymi i gospodarczymi 
pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi. 

(358) Wprost przeciwnie – zależności służbowe opisane w motywach (345) - (352) 
jednoznacznie ilustrują, w jaki sposób proces podejmowania decyzji dotyczących 
działalności w sektorze BR/ESBR można wstecznie doprowadzić do ostatecznej 
spółki dominującej. 

(359) Możliwość reorganizacji przez firmę The Dow Chemical Company działalności 
spółek zależnych zajmujących się BR i ESBR i rozszerzenia jej poprzez przejęcie 
nowych spółek (takich jak spółka należąca do Shell w 1999 r.) również dowodzi 
decydującego wpływu firmy The Dow Chemical Company na działalność w 
sektorze BR/ESBR jako całość. 

(360) Istnienie antytrustowego programu zgodności nie ma w tym przypadku znaczenia 
ponieważ nie jest on dla spółki dominującej wystarczającą podstawą do 
zdystansowania się od wykroczeń spółek zależnych. W każdym bądź razie, nie 
można wykazać skuteczności istniejącego programu. 

(361) Firma The Dow Chemical Company stwierdziła również, że żadne procedury nie 
zobowiązują Komisji do wybrania firmy jako adresata decyzji. Spółka podkreśliła, iż 
fakt przekazania jej przez Komisję decyzji naraża ją na nieuzasadnioną stratę 
(wynikającą głównie z ryzyka postępowania sądowego w Stanach Zjednoczonych) i 
zaprzecza idei zasad łagodzenia sankcji Komisji, wyraźnie zniechęcając 
przedsiębiorstwa do ujawniania się i współpracy z Komisją. The Dow Chemical 
Company pokreśliła również, iż w niniejszej sprawie nieprzekazanie decyzji nie 
stanowiłoby zróżnicowanego traktowania względem pozostałych przedsiębiorstw 
biorących udział w postępowaniu (ze względu na fakt, iż te kwestie proceduralne nie 

                                                 
51 Zob. sprawy T-71/03, T-74/03, T-87/03, oraz T-91/03 Tokai Carbon przeciwko Komisji, orzeczenie z 

dnia 15 czerwca 2005, dotychczas niepublikowane, motyw 54. 
52  Zob. również orzeczenie w sprawie T-314/01, Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van 

Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA przeciwko Komisji, z dnia 27 września 2006, dotychczas 
nieopublikowane, motywy 113-115 
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miałyby zastosowania w ich przypadku), ani nie przeszkodziłoby wyegzekwowaniu 
grzywny (ze względu na fakt, iż możliwości finansowe spółek zależnych Dow, 
będących także stronami w niniejszej sprawie, nie podlegają dyskusji). 

(362) Komisja potwierdza, iż ma prawo decyzji, które z podmiotów w obrębie tego 
samego przedsiębiorstwa powinny być adresatami decyzji. W przypadku spółek 
dominujących, kierując do nich decyzję, Komisja stosuje zbiór ogólnych zasad, 
potwierdzony przez przyjęte orzecznictwo (zob. motywy (333)–(336)), i nie widzi 
uzasadnionych powodów odstąpienia od przyjętych zasad. Argumenty podnoszone 
przez The Dow Chemical Company (które mają wyraźnie polityczny charakter) nie 
mogą w żaden sposób wpłynąć na ocenę Komisji dotyczącą odpowiedzialności 
spółki. 

(363) Zgodnie z powyższym, niniejszą decyzję należy skierować do firmy Dow 
Deutschland Inc, firmy Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (będącej 
następcą prawnym firmy Dow Deutschland GmbH & Co. OHG), firmy Dow Europe 
GmbH i firmy The Dow Chemical Company z tytułu wywierania decydującego 
wpływu na jej wymienione spółki zależne. 

(364) Zważywszy na fakt rzeczywistej kontroli nad wymienionymi powyżej spółkami 
zależnymi, firma The Dow Chemical Company powinna zostać pociągnięta do 
solidarnej odpowiedzialności za naruszenia popełnione przez te spółki zależne w 
okresie od 1 lipca 1996 r. do 28 listopada 2002 r. 

(c) EniChem 

(365) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że firma Enichem S.p.A 
ponosi odpowiedzialność za udział w kartelu od 20 maja 1996 r. do 1 stycznia 2002 
r. pod innymi nazwami lub jako inne podmioty prawne/gospodarcze. 

(366) W dniu 1 listopada 1997 r. EniChem Elastomeri S.r.l. została włączona w drodze 
połączenia do firmy EniChem S.p.A. Dlatego za działania w przeszłości firmy 
EniChem Elastomeri S.r.l., która przestała istnieć jako oddzielny podmiot prawny, 
przejmuje odpowiedzialność firma EniChem S.p.A. 

(367) W dniu 1 stycznia 2002 r. firma EniChem S.p.A. przeniosła „Strategiczną 
Działalność Chemiczną” (w tym BR i ESBR) do spółki w pełni od niej zależnej, 
Polimeri Europa S.p.A., która stała się w związku z tym następcą gospodarczym 
firmy EniChem S.p.A w odniesieniu do tych produktów. W dniu 1 maja 2003 r. 
firma EniChem S.p.A. zmieniła nazwę na Syndial S.p.A. 

(368) Jak wyjaśniono powyżej (zob. motyw (338)), gdy odpowiednia działalność (z jej 
głównymi elementami ludzkimi i materialnymi włącznie) zostaje przeniesiona w 
obrębie tego samego przedsiębiorstwa z jednej spółki do drugiej, za zachowanie w 
przeszłości podmiotu, który przeniósł swoją działalność, może być pociągana do 
odpowiedzialności spółka przejmująca działalność. W takim przypadku podmiot 
gospodarczy pozostaje w rzeczywistości ten sam.53  

                                                 
53  Zob. wyrok w połączonych sprawach C-204/00 P (i innych), Aalborg Portland A/S a.o. przeciwko 

Komisji [2004]ECR I, 267, motywy 354-360. 
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(369) W niniejszej sprawie, spółki Polimeri Europa S.p.A. i Syndial S.p.A. należą do tego 
samego przedsiębiorstwa (patrz motyw (26) i nast.). Za tym, że za zachowanie w 
przeszłości firmy Syndial powinna odpowiadać firma Polimeri, przemawiają 
następujące czynniki. 

(370) Po pierwsze, firma Polimeri przejęła większość aktywnej działalności (definiowanej 
jako „Strategiczna Działalność Chemiczna”) firmy Enichem ze skutkiem od 1 
stycznia 2002 r., z jej głównymi aktywami i pracownikami włącznie. Przed i po tej 
reorganizacji firma Enichem S.p.A. była jedynym akcjonariuszem firmy Polimeri. 
Transfer nie doprowadził do zapłaty na rzecz firmy Enichem S.p.A. jakiegokolwiek 
wynagrodzenia, tylko został dokonany poprzez zwiększenie kapitału akcyjnego 
firmy Polimeri i wyemitowanie odpowiednich akcji na rzecz firmy Enichem S.p.A. 
Całkowitą wartość nominalną tych akcji ustalono na podstawie sprawozdania 
przekazanego przez biegłego wyznaczonego przez włoskie sądy. Celem 
sprawozdania było głównie uniknięcie przeszacowania kapitału akcyjnego spółki 
Polimeri Europa S.p.A., co mogłoby zaszkodzić oczekiwaniom wierzycieli spółki 
Polimeri Europa S.p.A.. 

(371) Po drugie, aktywa i związane z nimi obroty firmy Enichem/Syndial uległy od 
tamtego czasu znacznemu zmniejszeniu (zob. informacje podane w motywach (32) i 
(34)) i jej bieżąca działalność jest ograniczona do „zarządzania kapitałem o 
charakterze niestrategicznym w celu jego sprzedaży stronom trzecim lub likwidacji; 
sprzedaży stronom trzecim wszelkich funkcjonujących zakładów produkcyjnych, lub 
ich zamykania i zabezpieczania; rozbiórki zamkniętych zakładów produkcyjnych 
oraz rekultywacji skażonych terenów; zarządzania usługami i usługami użyteczności 
publicznej we wspólnych zakładach w celu przekształcania ich w usługi dla stron 
trzecich lub utworzenia konsorcjów; zarządzania toczącymi się sprawami 
sądowymi”. Wydaje się również, że firma Enichem/Syndial odpowiadała w pełni za 
sanityzację terenów, które zostały zanieczyszczone w konsekwencji produkcji 
chemicznej. 

(372) W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że do chwili przekazania firmie Syndial 
decyzji nakładającej grzywnę w niniejszej sprawie oraz wykonania jej, firma ta nie 
będzie już miała wystarczająco dużego majątku, aby grzywnę tę zapłacić. 

(373) Wreszcie, w niniejszej sprawie, firma Polimeri Europa S.p.A. przejęła 
zaangażowanie w posiedzenia ESRA i pracownik, który uczestniczył w naruszeniu 
jako pracownik firmy EniChem S.p.A., dalej uczestniczył w naruszeniu jako 
pracownik firmy Polimeri Europa S.p.A. Dlatego firma Polimeri Europa S.p.A. 
powinna ponieść odpowiedzialność za cały okres od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 
2002 r. 

(374) W związku z powyższym, skierowanie niniejszej decyzji do firmy Syndial nie jest 
konieczne. 

(375) Firma Eni S.p.A. była bezpośrednim lub pośrednim właścicielem prawie 100% 
kapitału spółek EniChem Elastomeri S.r.l., EniChem S.p.A., Syndial S.p.A. i 
Polimeri Europa S.p.A. w momencie ich bezpośredniego udziału w naruszeniu. 
Dalsze przesłanki potwierdzają, że można założyć, iż spółka Eni S.p.A. wywierała 
decydujący wpływ na swoje wspomniane powyżej spółki zależne. 
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(376) Zależności służbowe pomiędzy przedstawicielami kierownictwa działalności w 
sektorze BR/ESBR prowadziły bezpośrednio do Dyrektora Naczelnego firm 
EniChem S.p.A. i Polimeri Europa S.p.A. 

(377) [Akapity 377-378 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami]  

(379) Dyrektorzy Naczelni zarówno Syndial S.p.A jak i Polimeri Europa S.p.A. podlegają 
własnym zarządom. Zarządy zostały mianowane przez akcjonariuszy spółek. Zarząd 
spółki EniChem Elastomeri S.r.l. został mianowany przez firmę EniChem S.p.A. 
Większość, jeżeli nie wszyscy, członków zarządu firmy EniChem S.p.A. (1995-
2001) i Polimeri Europa S.p.A. (2002) zostało bezpośrednio lub pośrednio 
mianowanych przez firmę Eni S.p.A. 

(380) W odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma ENI twierdziła, 
wbrew twierdzeniom Komisji, poprzednim decyzjom Komisji i orzeczeniom Sądu 
Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości, że pełna kontrola nie wystarczy do 
potwierdzenia istnienia przesłanki o decydującym wpływie. Według firmy ENI 
muszą w tym celu istnieć inne przesłanki takie jak nakładanie się kierownictwa, 
bezpośredni udział w badanym postępowaniu, brak aktywów w spółce zależnej, 
przyzwolenie spółki dominującej w trakcie postępowania lub udział wielu spółek 
zależnych w naruszeniu. Komisja nie zgadza się z interpretacją odpowiednich 
precedensów przez firmę ENI. Jak określono w motywach (333) – (337), Komisja 
może założyć, że spółka dominująca wywiera rzeczywisty wpływ na swoją spółkę w 
pełni zależną; w niniejszej sprawie nie ma dowodów pozwalających na obalenie tego 
domniemania. Oparcie się na tym twierdzeniu nie wymaga zaistnienia żadnych 
dodatkowych czynników.  

(381) ENI podkreśliła także, że w trakcie procedury administracyjnej firma nie otrzymała 
od Komisji żadnego dokumentu (oprócz pierwszego i drugiego pisemnego 
zgłoszenia zastrzeżeń). Wydaje się, że w związku z tym ENI uważa, że niewłaściwe 
byłoby uznanie jej odpowiedzialności w decyzji końcowej. Należy zauważyć, że 
dnia 16 listopada 2005 r. (to jest przed przyjęciem drugiego pisemnego zgłoszenia 
zastrzeżeń) Komisja przesłała firmie wniosek o dostarczenie informacji, a ponadto, 
iż podstawy pociągnięcia ENI do odpowiedzialności w niniejszej sprawie były 
wyraźnie określone zarówno w pierwszym jak i w drugim pisemnym zgłoszeniu 
zastrzeżeń, na które ENI udzieliła wyczerpujących odpowiedzi. W ten sposób 
Komisja dopełniła wszystkich wymogów formalnych i rzeczowych, będących 
warunkiem skierowania niniejszej decyzji do ENI.  

(382) Jeżeli chodzi o argumentację ENI, w której firma ta uzasadnia, że jej spółka zależna 
działała autonomicznie, zauważa się, co następuje. 

(383) Stwierdzenia o braku dowodów na bezpośredni udział spółki dominującej w 
postępowaniu antykonkurencyjnym i braku jej świadomości są bezpodstawne, czego 
uzasadnienie zostało już opisane w motywie (355) w odniesieniu do podobnych 
argumentów wysuwanych przez spółkę Dow. 

(384) Wywieranie decydującego wpływu na politykę handlową spółki zależnej nie 
wymaga codziennego zarządzania działalnością spółki zależnej. Zadanie to może 
być powierzone kierownictwu spółki zależnej, jednak nie wyklucza to możliwości 
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narzucania przez spółkę dominującą celów i polityki, które na ogół służą 
zwiększaniu do maksimum wyników grupy i jej spójności, oraz karania za wszelkie 
zachowania, które mogą odbiegać od tych celów i polityki. 

(385) Firma ENI twierdziła również, że działalność w branży chemicznej nie wchodzi w 
skład działalności podstawowej grupy. Działalność ta ma miejsce raczej w sektorze 
energetycznym, dla którego firma ENI ustanowiła wewnętrzne piony biznesowe. 
Zdecydowano się pozostawić działalność chemiczną wyłącznemu kierownictwu 
oddzielnych spółek zależnych (m.in. Enichem/Syndial i Polimeri). Autonomiczny 
charakter działalności chemicznej jest odzwierciedlony w dokumencie ładu 
korporacyjnego, w którym ograniczono zakres interwencji ze strony spółki 
dominującej w odniesieniu do operacji, które mogą zagrozić sytuacji finansowej 
spółki, bez wpływu na politykę handlową spółki Syndial. 

(386) W odniesieniu do rzekomych faktów, iż: (i) w   działalności w sektorze 
chemicznym, ENI zawsze ograniczała się do odgrywania roli „spółki holdingowej” 
(w przeciwieństwie do sytuacji pionów „Poszukiwanie złóż i Produkcja”. „Gaz i 
Energia” oraz „Rafinacja i Marketing”, które zostały włączone do jednej struktury 
korporacyjnej), (ii) działalność chemiczna ENI nie wchodzi w skład „działalności 
podstawowej” spółki, (iii) nie zaistniało nakładanie się kierownictwa spółki ENI i 
firm Enichem/Syndial/Polimeri oraz (iv) w dokumentacji Komisji nie ma dowodów 
na bezpośredni przepływ informacji między spółką dominującą a jej spółkami 
zależnymi ani na udział ENI w działalności handlowej spółki Enichem; zauważa się, 
co następuje: 

(387) Po pierwsze, definicja działalności podstawowej oraz określenie roli spółki 
dominującej jako spółki holdingowej nie są decydującymi argumentami o 
rzeczywistej autonomii spółki zależnej. 

(388) Jeżeli chodzi o dokument „ładu korporacyjnego”, do którego odsyła firma ENI w 
swojej odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, kontrola nad sprawami, 
o których w nim mowa, może w rzeczywistości prowadzić do kontroli nad istotnymi 
aspektami polityki handlowej spółki (ponieważ spółka dominująca ma nadrzędne 
prawo do zatwierdzania strategicznych decyzji finansowych i handlowych lub do 
sprzeciwiania się takim decyzjom). 

(389) Wreszcie, koncentracja działalności chemicznej stanowiącej „Strategiczną 
Działalność Chemiczną” najpierw w spółce Enichem, a później w spółce Polimeri 
wskazuje na wyraźny zamiar poświęcenia przez grupę szczególnej uwagi tej 
działalności i pozostania zarządcą jej ostatecznej struktury i jej ostatecznego 
prowadzenia. 

(390) W każdym razie jest nieprawdopodobne, aby firmy Enichem i Polimeri mogły 
działać niezależnie na rynku w sytuacji, gdy spółka dominująca systematycznie 
reorganizowała ich działalność. 

(391) Tak czy inaczej, fakt uzyskania przez firmę ENI od 21 października 2002 r. pełnego, 
bezpośredniego prawa własności do firmy Polimeri, dowodzi, że poprzez 
restrukturyzację sektora chemicznego działalność chemiczna tworząca „Strategiczną 
Działalność Chemiczną” (osiągającą najlepsze wyniki) miała pozostać pod 
bezpośrednią kontrolą spółki dominującej. 
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(392) W takich okolicznościach Komisja nie ma obowiązku udowodnienia istnienia 
przepływu informacji w celu potwierdzenia domniemania. Z drugiej strony, zwykłe 
zaprzeczenie, jakoby spółka dominująca otrzymywała informacje od swoich spółek 
zależnych jest nieprzekonujące i niewystarczające do obalenia przesłanki.  

(393) Także brak nakładania się kierownictwa nie może być uważany w niniejszej sprawie 
za argument mający istotne znaczenie, lub wystarczający do obalenia domniemania 
odpowiedzialności. 

(394) Spółka ENI podkreśliła także, że w okresie trwania naruszenia, kontrola nad znaczną 
częścią udziałów Enichem była sprawowana przez inne przedsiębiorstwa grupy 
(Agip oraz Snam – patrz motyw (27) i następne), co oznaczałoby, że możliwość 
sprawowania rzeczywistej kontroli była bardziej ograniczona. Nie przedstawiono 
dowodów na poparcie tej tezy i argument ten nie może być uznawany za istotny ze 
względu na fakt, iż domniemanie sprawowania pełnej kontroli ma zastosowanie 
również w przypadku pośredniej pełnej kontroli nad spółką zależną54. Należy także 
zauważyć, że przez cały czas ENI sprawowała bezpośrednią kontrolę nad 
większością udziałów firmy Enichem. 

(395) Według ENI przyjęcie takiego domniemania spowoduje złamanie podstawowych 
zasad sprawiedliwości. Z jednej strony – ze względu na fakt, iż spółki dominujące 
byłyby pociągane do odpowiedzialności za działania, których się nie dopuściły, 
złamane zostałoby podstawowe prawo odpowiedzialności osobistej. Z drugiej 
strony, nakładałoby to niemożliwy ciężar na spółki dominujące (probatio diabolica), 
ponieważ obalenie takiego domniemania stałoby się praktycznie niemożliwe. 

(396) W odniesieniu do zasady odpowiedzialności osobistej należy zauważyć, że art. 81 
skierowany jest do „przedsiębiorstw”, które mogą składać się z kilku podmiotów 
prawnych. W takiej sytuacji nie dochodzi do złamania zasady odpowiedzialności 
osobistej, o ile poszczególne podmioty prawne pociągane są do odpowiedzialności 
odpowiednio do odegranej w ramach przedsiębiorstwa roli i podejmowanych 
działań. Odpowiedzialność spółek zależnych ustalana jest na podstawie 
rzeczywistego wpływu, jaki wywierają one na politykę handlową spółek zależnych, 
dopuszczających się badanych działań. W takiej sytuacji nie dochodzi do złamania 
zasady odpowiedzialności osobistej. Odniesienie się do różnych dziedzin prawa, w 
których zasada autonomii spółki zależnej jest w różnym stopniu stosowana (jak 
prawo spółek) nie jest zatem właściwe. 

(397) W odniesieniu do kwestii czy ciężar nałożony w 100% na spółki dominujące 
odpowiada „probatio diablica”, zasadniczo w przypadkach, gdy przepisy prawa 
stwarzają przesłankę, wynika to z faktu iż wnioski są z reguły prawdziwe, a jedynie 
w nielicznych przypadkach nieprawdziwe. Uzasadnia to przeniesienie obowiązku 
dostarczenia dowodów i stanowi istotę przesłanki. Dzieje się tak, ponieważ sytuacja 
sytuacji, gdy spółki zależne są kontrolowane przez spółki dominujące zachowują 
mimo to pełną „autonomię” zdarzają się bardzo rzadko. 

(398) Znaczenie w tym przypadku ma fakt, iż elementy przedstawione przez ENI nie są 
wystarczające do obalenia przesłanki. 

                                                 
54  Por. sprawa T-330/01 Akzo Nobel przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 27 września 2006, dotychczas 

niepublikowane, motywy  78, 81-90. 
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(399) Na podstawie powyższego, że spółka Eni S.p.A. powinna ponieść odpowiedzialność 
za działania spółek EniChem Elastomeri S.r.l., EniChem S.p.A., Syndial S.p.A. i 
Polimeri Europa S.p.A. w okresie od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r. 

(400) Z przyczyn wyjaśnionych powyżej, niniejsza decyzja powinna zostać skierowana do 
firm Polimeri Europa S.p.A i Eni S.p.A. 

(401) Eni S.p.A powinna ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z Polimeri Europa 
S.p.A. w odniesieniu do wyżej wymienionych okresów. 

(d) Shell 

(402) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że spółka Shell Nederland 
Chemie B.V. uczestniczyła bezpośrednio w kartelu w okresie od 20 maja 1996 r. do 
26 maja 1999 r. Spółka Shell Nederland Chemie B.V. uczestniczyła w pierwszym 
spotkaniu kartelu w dniu 20 maja 1996 r. (zob. motyw (161)). Spółka Shell 
Nederland Chemie B.V. uczestniczyła w posiedzeniu ESRA w dniu 26 maja 1999 r., 
które było ostatnim posiedzeniem ESRA przed sprzedażą firmie Dow pionu 
kauczuku syntetycznego firmy Shell (zob. motyw (194)). 

(403) W związku z tym spółka Shell Nederlands Chemie B.V. powinna zostać pociągnięta 
do odpowiedzialności za bezpośrednie uczestnictwo w kartelu. Ponadto powstaje 
również odpowiedzialność tych spółek, które wywierały decydujący wpływ na 
spółkę Shell Nederlands Chemie B.V. w okresie, w którym brała udział w kartelu. 

(404) W okresie naruszenia spółka Shell Nederland Chemie B.V. była w 100% własnością 
spółki Shell Nederland B.V., która była w 100% własnością spółki Shell Petroleum 
N.V. Shell Petroleum N.V. jest spółką holdingową grupy Royal Dutch Shell plc. 
W okresie naruszenia, który stanowi przedmiot niniejszej decyzji, spółka Shell 
Petroleum N.V. była wspólną własnością spółek Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij N.V. i Shell Transport i Trading Company plc. Od 2005 r. 
spółka jest w 100% własnością spółki Royal Dutch Shell plc. 

(405) W przypadku spółki zależnej będącej w pełni własnością spółki dominującej można 
założyć, że ta ostatnia wywierała decydujący wpływ na postępowanie takiej spółki 
zależnej i że spółka zależna bezwzględnie musi przestrzegać polityki określonej 
przez spółkę dominującą (zob. motywy (333) - (337)). 

(406) Przesłankę tę dodatkowo potwierdza w tym przypadku analiza zależności 
służbowych i korporacyjnych  łączących spółkę Shell Nederland Chemie B.V. 
(SNC) z jej bezpośrednimi i pośrednimi spółkami dominującymi (odpowiednio Shell 
Nederland B.V i Shell Petroleum NV). Do 1997 r. [usunięto], który pracował na 
rzecz spółki Shell Nederland Chemie B.V. (SNC), podlegał [usunięto], który był 
również pracownikiem spółki SNC. [usunięto] z kolei podlegał w obrębie spółki 
SNC [usunięto]. [usunięto] podlegał [usunięto] firmy Shell Nederland B.V. do lipca 
1997 r. [usunięto] formalnie odpowiadał przed radą nadzorczą spółki Shell 
Nederland B.V., a ostatecznie spółki Shell Petroleum N.V. (spółki holdingowej 
będącej właścicielem całego kapitału spółki Shell Nederland B.V.). [usunięto] 
odszedł na emeryturę około roku 1997, kiedy to zastąpił go na jego stanowisku 
[usunięto]. [usunięto] został zastąpiony na stanowisku [usunięto] firmy Shell 
Nederland B.V. przez [usunięto], który pozostawał na tym stanowisku do września 
1999 r. 



PL 48  PL 

(407) [usunięto] zastąpił na stanowisku [usunięto] 1 stycznia 1997 r. i przejął jego 
zależności służbowe, tj. podlegał [usunięto]. W marcu 1998 r. [usunięto] zastąpił 
[usunięto] Po przejęciu działalności w sektorze kauczuku syntetycznego od firmy 
Shell w dniu 1 czerwca 1999 r. [usunięto]  

(408) W odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń odniesiono się do 
odpowiedzi na pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, w którym firma Shell 
wskazała, że ze względu na strukturę grupy (w ramach której jednostki spółki Shell 
Petroleum N.V. sprawują pełną kontrolę nad setkami spółek) i model działalności (w 
ramach którego operacyjne spółki zależne są wspierane przez spółki usługowe, które 
nie były adresatami zgłoszenia zastrzeżeń, takie jak Shell Chemicals Europe Limited 
i Shell Chemicals Limited) role spółek Shell Nederland B.V i Shell Petroleum N.V., 
jako pośrednich akcjonariuszy, były bardzo ograniczone. 

(409) Firma Shell wskazała również, że w sprawie PVC II55 Komisja, w przypadku firmy 
Shell, nie zaadresowała swojej decyzji do ostatecznych spółek dominujących, tylko 
raczej do spółki usługowej (Shell International Chemical Company Limited), biorąc 
pod uwagę jej „rolę stymulatora i koordynatora”. 

(410) Twierdzenie firmy Shell o autonomii firmy SNC pozostaje zupełnie nieuzasadnione. 
W szczególności fakt, że wsparcie operacyjne było zapewniane bezpośrednio także 
przez inne spółki zależne potwierdza, że grupa jako całość działała jako pojedyncze 
przedsiębiorstwo, w ramach którego różne funkcje były powierzone różnym 
spółkom. W takiej sytuacji, tym bardziej właściwe wydaje się skieorwanie decyzji 
do podmiotów, które sprawują kontrolę na mocy pełnej własności. 

(411) Shell odwołuje się do decyzji Komisji w sprawie PVC, w której odpowiedzialność 
nie została nałożona na poziomie grupy Shell, ale na poziomie pośrednim – Shell 
International Chemical Company Ltd.56 Komisja nie może przyjąć tego argumentu. 
Fakt, iż w poprzedniej sprawie adresatami decyzji był pośredni organ grupy i jego 
spółka zależna, które wchodziły w skład jednego przedsiębiorstwa, nie wyklucza 
faktu, iż spółka nadrzędna także stanowi część tego samego przedsiębiorstwa 
winnego naruszenia i może być adresatem późniejszej decyzji57. Komisja zauważa, 
że po reorganizacji w 2005 r. grupa Shell jest własnością pojedynczej spółki 
dominującej, Royal Dutch Shell plc (zob. motyw (38))58. 

(412) Na podstawie powyższego, niniejsza decyzja powinna zostać skierowana do spółek 
Shell Nederland Chemie B.V., Shell Petroleum N.V. i Shell Nederland B.V., które 
powinny ponieść solidarną odpowiedzialność za naruszenie. 

(e) Kaucuk/ Unipetrol 

                                                 
55 Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie IV/31.865, Dz.U. z 1994 r., L 239 z 14. 9.1994, str. 

14. 
56  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 1994 w sprawie IV/31.865 PVC, Dz.U. L 239 z dnia 14 września 1994, 

str. 14-35. 
57  Zob. połączone sprawy T-305/94 itd. Limburgse Vinyl Maatscappij N.V. i inni przeciwko Komisji (PVC 

II), cytowane powyżej, motyw 990, i sprawa T-203/01 Michelin przeciwko Komisji [2003] ECR 4071, 
motyw 290. 

58  Zob. połączone sprawy T-305/94 itd. Limburgse Vinyl Maatscappij N.V. i inni przeciwko Komisji (PVC 
II), cytowane powyżej, motyw 990 
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(413) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że spółka Tavorex 
uczestniczyła w kartelu od 16 listopada 1999 r. do 28 listopada 2002 r. (zob. motywy 
(445) i (447)). 

(414) Spółka Kaucuk uczestniczyła w kartelu za pośrednictwem agenta, spółki Tavorex. W 
rzeczywistości w całym okresie uczestnictwa w kartelu spółka Kaucuk była 
reprezentowana na spotkaniach kartelu przez swojego agenta, spółkę Tavorex 
Komisja uważa, że spółki Tavorex i Kaucuk należy uznać do celów zastosowania 
art. 81 za jedno przedsiębiorstwo.59 

(415) W wyroku w sprawie T-66/99 Minoan Lines przeciwko Komisji Sąd Pierwszej 
Instancji podtrzymał pogląd Komisji, że działania rzeczywistego agenta lub 
przedstawiciela handlowego można przypisywać mocodawcy, gdy spółki te działały 
na rynku jako pojedynczy podmiot60. Jeżeli agent działa na rzecz mocodawcy, może 
zasadniczo być traktowany jako organ pomocniczy tworzący integralną część 
przedsiębiorstwa tego ostatniego, który musi wykonywać polecenia swojego 
mocodawcy, a w związku z tym, tak jak pracownik handlowy, tworzy jednostkę 
gospodarczą w obrębie tego przedsiębiorstwa. 

(416) Sąd uznał również, że w przypadku spółek powiązanych wertykalnie, takich jak 
mocodawca i jego agent lub pośrednik, dwa czynniki uważa się za główne parametry 
pozwalające na ustalenie, czy istnieje pojedyncza jednostka gospodarcza: po 
pierwsze, czy pośrednik podejmuje jakiekolwiek ryzyko gospodarcze, a po drugie, 
czy pośrednik świadczy usługi na zasadzie wyłączności61. Kryteria te omówiono w 
punkcie 15 Wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych62. 

(417) Po drugie, z informacji przekazanych przez spółki Kaucuk i Tavorex wyraźnie 
wynika, że spółka Tavorex również uczestniczyła w posiedzeniach ESRA na 
podstawie umowy agencyjnej ze spółką Kaucuk i że spółka Kaucuk była 
informowana na temat tego, co działo się w ramach ESRA, a ostateczną 
odpowiedzialność za politykę cenową ponosiła spółka Kaucuk. Spółka Tavorex 
stwierdza, że „współpraca polegała na tym, że Kaucuk był dającym zlecenie, a 
Tavorex agentem” i „Tavorex zazwyczaj informował Kaucuk o sytuacji rynkowej i 
na tej podstawie proponował wielkość produkcji, ceny i ogólną strategię. Kaucuk 
zazwyczaj nalegała na zwiększenie produkcji i często wyższe ceny”. Ponadto 
„Kaucuk zdecydowała, że dyrektor handlowy spółki Kaucuk będzie uczestniczył w 
oficjalnych spotkaniach, takich jak spotkanie zarządu itp., a [usunięto] ze spółki 
Tavorex został wyznaczony do uczestniczenia w spotkaniach podkomitetu 
statystycznego SBR z ramienia Kaucuku”. Według spółki Tavorex, umowa 
pomiędzy spółkami Tavorex i Kaucuk obejmowała następujące postanowienia 
„Tavorex ma prawa zawierania w imieniu Kaucuk pojedynczych umów sprzedaży. 
Kaucuk określa w szczególności wielkość produkcji, ustala orientację rynkową, 

                                                 
59 Zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-66/99 Minoan Lines przeciwko Komisji, motywy 

121-130, i Wytyczne Komisji w Sprawie Ograniczeń Wertykalnych Dz.U. C 291 z 13.10.2000, punkt 
20. 

60  Zob. również połączone sprawy od 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73 i 114/73 
SuikerUnie i inni przeciwko Komisji [1975] ECR 1663, motyw 480. 

61 Zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-66/99 Minoan Lines przeciwko Komisji motywy 98-
151 i Wytyczne Komisji w Sprawie Ograniczeń Wertykalnych Dz.U. C 291 z 13.10.2000, str. 1., ustęp 
punkt 20. 

62  Dz.U. C 291 z 13.10.2000, str. 1. 
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graniczne lub średnie ceny, płatności oraz inne warunki, które uzna za ważne.” A 
także: „Tavorex informuje Kaucuk o sytuacji na rynku.” Spółka Kaucuk nie 
zaprzecza powyższym informacjom i stwierdza „Tavorex działa w imieniu spółki 
Kaucuk i na rzecz spółki Kaucuk” oraz „Zgodnie z umową spółka Kaucuk jest 
odpowiedzialna za wielkość produkcji i sprzedaży.” 

(418) W niniejszej sprawie wyraźnie widać, że spółka Tavorex działała na rynku 
w kontaktach z osobami trzecimi, klientami, subagentami i konkurentami spółki 
Kaucuk jako organ spółki Kaucuk. 

(419) Wykazano, że spółka Tavorex reprezentowała spółkę Kaucuk nie tylko podczas 
oficjalnych posiedzeń, ale także podczas nieoficjalnych spotkań (zob. na przykład 
motywy (154) i (199)-(210)). 

(420) Te same dowody (jednak zob. również motyw (124)) pokazują, że dla pozostałych 
uczestników kartelu było jasne – tak to odbierali – że [usunięto] uczestniczył w 
spotkaniach w imieniu firmy Kaucuk. W rzeczywistości był podczas tych spotkań 
określany jako przedstawiciel Kaucuku lub Kralup (Kralupy to miejscowość, w 
której znajduje się siedziba spółki Kaucuk). 

(421) Komisja zauważa również, że notatki sporządzane na bieżąco ze spotkania w dniach 
15-16 listopada 1999 r., kiedy to [usunięto] był postrzegany przez jednego 
uczestnika jako „Kralupy”, wskazują na to, że pozostałym członkom kartelu 
przekazywano informacje na temat dostaw firmy Kaucuk do kluczowych klientów 
(zob. również motyw (201)). 

(422) W odpowiedziach na pierwsze i drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Kaucuk 
zasadniczo przyznała, że jej związek umowny ze spółką Tavorex można 
zakwalifikować jako związek agencyjny. Jednak zaprzeczyła, jakoby mogła być 
pociągana do odpowiedzialności za działania jej agenta w przypadkach, gdy nie 
zdawała sobie sprawy z udziału firmy Tavorex w jakichkolwiek bezprawnych 
postępowaniach. Firma Kaucuk twierdzi również, że firma Tavorex nie występowała 
w jej imieniu na zasadzie wyłączności, tylko również działała na rzecz innego 
klienta na podobnej podstawie (chociaż nie był to producent ESBR). Komisja 
zauważa, że (i) drugi klient nie był producentem ESBR; (ii) [usunięto]  (iii) po 
rozwiązaniu umowy pomiędzy firmami Kaucuk i Tavorex w dniu 1 marca 2004 r. 
firma Tavorex przystąpiła do dobrowolnej likwidacji w październiku 2004 r. Na 
podstawie powyższego Komisja uważa, że firmę Tavorex należy uznać za organ 
pomocniczy firmy Kaucuk, a w związku z tym za firmę będącą w stanie ponieść 
pełną odpowiedzialność za firmę Kaucuk. 

(423) Jak wspomniano powyżej, firma Tavorex przystąpiła do dobrowolnej likwidacji 
w październiku 2004 r. i nie powinna być adresatem niniejszej decyzji. 

(424) Również spółka Unipetrol powinna zostać pociągnięta do solidarnej 
odpowiedzialności za naruszenie popełnione przez jej spółkę zależną w okresie od 
16 listopada 1999 r. do 28 listopada 2002 r. 

(425) W przypadku spółki zależnej będącej w pełni własnością spółki dominującej można 
założyć, że ta ostatnia wywierała decydujący wpływ na postępowanie takiej spółki 
zależnej i że spółka zależna bezwzględnie musi przestrzegać polityki określonej 
przez spółkę dominującą (zob. motywy (333) - (337)). 
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(426) W okresie trwania naruszenia ze strony firmy Kaucuk firma Unipetrol posiadała 
całość jej kapitału. 

(427) Okazuje się również, że kierownictwo wyższego szczebla spółki dominującej i 
zależnej w znacznej mierze się pokrywały w okresie istnienia naruszenia, ponieważ 
zarówno [usunięto], jak i [usunięto] byli członkami kierownictwa wyższego szczebla 
zarządów zarówno firmy Unipetrol, jak i Kaucuk. [usunięto]  był również członkiem 
Rady Nadzorczej firmy Unipetrol w okresie od stycznia do kwietnia 1999 r. i pełnił 
rolę Menedżera Projektu w firmie Unipetrol w okresie od czerwca 2002 r. do 
czerwca 2003 r.. Siedziby firm Unipetrol i Kaucuk mieściły się również pod tym 
samym adresem co najmniej od 1999 r. do 2002 r. 

(428) W odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Unipetrol stwierdziła, 
że charakter jej udziału w firmie Kaucuk był czysto finansowy, ponieważ firma 
Unipetrol została założona wyłącznie w celu ułatwienia procesu prywatyzacji 
szeregu spółek. 

(429) Twierdzenie to należy odrzucić, ponieważ fakt bycia spółką holdingową sam w 
sobie nie wystarcza do obalenia przesłanki dotyczącej rzeczywistej kontroli firmy 
Unipetrol nad firmą Kaucuk63. Wymienione elementy wskazują jednak na to, że 
zdecydowanie nie odsunięto kierownictwa firmy Kaucuk od kontroli jej spółki 
dominującej. Ponadto okazuje się, że misja firmy Unipetrol obejmowała zarządzanie 
strategiczne grupą bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych spółek zależnych i 
że dyrektorzy handlowi omawiali w kontekście Komitetu Handlowego ogólne 
zagadnienia związane ze średnio- i długoterminową strategią. Wreszcie, Komisja 
zauważa, że niezależnie od roli, jaką mogła odegrać spółka Unipetrol w kontekście 
procesu prywatyzacji niektórych sektorów, spółka ta dalej działa na rynku na bazie 
komercyjnej i wydaje się być jedną z największych grup przemysłowych w 
Czechach. 

(430) W takich okolicznościach, Komisja nie może zgodzić się z twierdzeniem, że udziały 
firmy Unipetrol w firmie Kaucuk są wyłącznie finansowe. Nie można zatem w 
niniejszej sprawie obalić przesłanki o rzeczywistej kontroli związanej ze 100% 
własnością. 

(431) Zgodnie z powyższym, niniejsza decyzja powinna zostać skierowana do spółki 
Kaucuk z tytułu uczestniczenia w naruszeniu za pośrednictwem jej agenta, spółki 
Tavorex, a także do jej spółki dominującej, tj. Unipetrol. 

(f) Stomil 
(432) Dowody opisane w sekcji 4 niniejszej decyzji pokazują, że firma Stomil 

uczestniczyła w kartelu od 16 listopada 1999 r. do 22 lutego 2000 r. (zob. motywy 
(445) i (446)). 

(433) Stomil reprezentował Firmę Chemiczną Dwory nie tylko na oficjalnych 
posiedzeniach ESRA, ale także podczas spotkań nieoficjalnych. Podczas tych 
spotkań [usunięto] w firmie Ciech-Stomil sp. z o.o., reprezentował Dwory. Stomil 
stwierdza: „na zaproszenie rady ESRA Dwory oficjalnie przyłączyły się do komitetu 
ESRA-ESBR/SBR na spotkaniu, które odbyło się w Londynie w dniu 5 lutego 1997 

                                                 
63  Zob. również sprawa T-330/01 Akzo Nobel NV przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 27 września 2006 

r., dotychczas niepublikowane, motywy 81-90. 
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r. [usunięto] w Ciech-Stomil i został wyznaczony przez Dwory do reprezentowania 
spółki na spotkaniach statystycznych ESRA-ESBR” i „Ciech-Stomil nigdy nie był 
formalnym członkiem ESRA. Zgodziliśmy się na reprezentowanie Dworów na 
spotkaniach ESRA przez pewien czas” i „kopie otrzymane [usunięto] były zawsze 
wysyłane firmie Dwory”. 

(434) Stomil twierdził, że Dwory były informowane na bieżąco o tym, co działo się w 
ESRA i że na Dworach spoczywała ostateczna odpowiedzialność za politykę 
cenową. Stomil stwierdził również, że „Dwory i tak zawsze podejmowały ostateczną 
decyzję o cenach i ilości kauczuku przeznaczonego na wywóz. Za nasze usługi 
otrzymywaliśmy prowizję”. 

(435) Z drugiej strony, firma Dwory wyjaśniła, że Stomil był wyłącznym graczem, jeżeli 
chodzi o działalność eksportową do 1998 r. Umowa z 1993 r. pomiędzy firmami 
Stomil i Dwory wydaje się dawać Stomil bardzo ważną pozycję i znaczny stopień 
niezależności gospodarczej. Widać to zwłaszcza w klauzuli 6.4 tej umowy, według 
której Stomil będzie płacić Dworom za dostarczony produkt w ciągu czternastu dni 
od daty wystawienia faktury eksportowej. Działo się tak niezależnie od tego, czy 
klienci zapłacili, czy nie, i czy dalej będą zdolni do zapłaty. Wydaje się więc, że 
Stomil ponosiłby odpowiedzialność finansową w przypadku niewywiązania się 
klientów końcowych ze zobowiązań. To, że Stomil ponosił odpowiedzialność 
finansową wydaje się być również potwierdzone w piśmie z dnia 29 października 
1998 r. od firmy Stomil do firmy Dwory, w którym mowa o „znacznych 
zabezpieczeniach i gwarancjach”, które ustanowiono w kontekście współpracy 
gospodarczej firmy Stomil z niektórymi klientami ESBR. 

(436) W odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Stomil nie zaprzeczyła 
istnieniu tych okoliczności. Według tych samych zasad jak te opisane powyżej (zob. 
motywy (415) - (416)) odpowiedzialność za nieściągalne zadłużenie może 
doprowadzić do poniesienia takiego ryzyka gospodarczego przez agenta, że przestaje 
być możliwe wnioskowanie, że agent stanowi część tego samego przedsiębiorstwa, 
co jego mocodawca. 

(437) W dniu 3 marca 1999 r. weszła w życie nowa umowa. Jak wyjaśniła firma Dwory, 
umowa ta odzwierciedlała fakt, że „od 1998 r. firma wypracowała i wdrożyła swoją 
własną, niezależną strategię handlową, ograniczając z czasem usługi agencyjne 
świadczone dotąd przez Ciech-Stomil Łódź w zakresie wywozu” i „w 1998 r. 
nastąpiła znaczna zmiana w polityce cenowej firmy, w momencie gdy firma zaczęła 
negocjować ceny ze wszystkimi klientami zamiast stosowania cen zgodnych z 
„cennikiem”. 

(438) Zgodnie z warunkami tej umowy Stomil będzie dalej odpowiadać za eksport do 
głównych klientów i za sprzedaż na swoje własne konto do mniejszych nabywców. 

(439) Można w związku z tym wysnuć wniosek, że w okresie, w którym Stomil brał udział 
w posiedzeniach ESRA i w bezprawnych dyskusjach, które odbywały się przy tej 
okazji, działał jako niezależne przedsiębiorstwo. 

(440) W związku z tym, można wysnuć wniosek, że firma Dwory nie powinna być 
pociągana do odpowiedzialności za działania firmy Stomil w okresie od 16 listopada 
1999 r. do 22 lutego 2000 r. Równocześnie, posiadane przez Komisję dowody nie 
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dowodzą zgodnie z wymaganą normą prawną, że firma Dwory uczestniczyła w 
kartelu po tym, jak zaczęła uczestniczyć w posiedzeniach ESRA pod własną nazwą, 
począwszy od posiedzenia z dni 21-22 kwietnia 2000 r. 

(441) Niniejsza decyzja powinna zostać skierowana do firmy Trade-Stomil sp. z o.o.. ze 
względu na jej udział w naruszeniu w okresie od 16 listopada 1999 r. do 22 lutego 
2000 r. 

7. Czas trwania naruszenia 

7.1. Początek i koniec naruszenia 

(442) Komisja zebrała dowody na to, że strony biorące udział w niniejszym postępowaniu 
opracowały wspólne porozumienie mające na celu ograniczenie konkurencji i 
przestrzegały postanowień tego porozumienia począwszy od 20 maja 1996 r. (zob. 
sekcja 4.3.1). 

(443) [usunięto] Porozumienie zawarte podczas tego spotkania dotyczyło następnego 
kwartału, w związku z czym miało obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2002 r. 
Dyskusja, która odbyła się w trakcie spotkania 28 listopada 2002 r., wydaje się 
sugerować, że od tego dnia członkowie kartelu zawarli wspólne porozumienie o 
zakończeniu naruszenia (zob. sekcja 4.3.15). W związku z tym Komisja uważa, że 
naruszenie zakończyło się w dniu 28 listopada 2002 r. 

(444) Chociaż firma BSL uczestniczyła w pierwszym spotkaniu kartelu w maju 1996 r., 
firmy Dow nie można uznać za odpowiedzialną za zachowanie firmy BSL przed 
wejściem w życie umowy marketingowej z dnia 1 lipca 1996 r. Po zawarciu tej 
umowy firma Dow dalej uczestniczyła w kartelu. W rzeczywistości Pan Nechyba 
uczestniczył w spotkaniu kartelu 2-3 września 1996 r. [usunięto]. Dlatego 
zaangażowanie firmy Dow w naruszenie rozpoczęło się co najmniej 1 lipca 1996 r. 

(445) [usunięto] Dlatego też Komisja uważa za właściwe przyjęcie daty 16 listopada 1999 
r. jako daty początkowej odpowiedzialności firm Stomil i Kaucuk za naruszenie w 
niniejszej sprawie. 

(446) Chociaż porozumienia cenowe osiągnięte na spotkaniu w dniach 15-16 listopada 
1999 r. miały wejść w życie do końca marca 2000 r. (tj. po kwartale od tego 
spotkania, zob. motyw (123)), spotkanie w dniach 21-22 lutego 2000 r. było 
ostatnim, w którym uczestniczyła firma Stomil. Było to również pierwsze spotkanie, 
w którym wzięła udział firma Dwory. Spotkanie to można uznać za zakończenie 
uczestnictwa firmy Stomil w kartelu. 

(447) Zaangażowanie firmy Shell zakończyło się w dniu 31 maja 1999 r., kiedy firma ta 
sprzedała działalność w zakresie kauczuku syntetycznego firmie Dow. 
Zaangażowanie wszystkich pozostałych przedsiębiorstw w naruszeniu zakończyło 
się w dniu 28 listopada 2002 r. 

(448) Na podstawie powyższych rozważań, wysnuwa się wniosek, że poszczególne 
przedsiębiorstwa brały udział w naruszeniu w następujących okresach: 

(a) Bayer: 
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(449) Od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r. 

(b) Dow: 

(450) Przedsiębiorstwo utworzone przez spółki: The Dow Chemical Company (od 1 lipca 
1996 r. do 28 listopada 2002 r.), Dow Deutschland Inc. (od 1 lipca 1996 r. do 27 
listopada 2001 r.), Dow Deutschland GmbH & Co. OHG (obecnie Dow Deutschland 
Anlagengesellschaft mbH) od 22 lutego 2001 r. do 28 lutego 2002 r.) i Dow Europe 
GmbH (od 26 listopada 2001 r. do 28 listopada 2002 r.). 

(c) EniChem: 

(451) Przedsiębiorstwo utworzone przez spółki: Eni S.p.A. oraz Polimeri Europa S.p.A. 
(oba od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r.). 

(d) Shell: 

(452) Przedsiębiorstwo utworzone przez spółki: Shell Petroleum N.V., Shell Nederland 
B.V. i Shell Nederland Chemie BV od 20 maja 1996 r. do 31 maja 1999 r. 

(e) Kaucuk a.s.: 

(453) Przedsiębiorstwo utworzone przez spółki: Unipetrol a.s. i Kaucuk a.s. od 16 
listopada 1999 r. do 28 listopada 2002 r. 

 (f) Stomil: 

(454) Od 16 listopada 1999 r. do 22 lutego 2000 r. 

8. Środki prawne 

8.1. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 

(455) W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia art. 81 Traktatu lub art. 53 
Porozumienia EOG może ona wymagać, aby przedsiębiorstwa, których to dotyczy, 
zakończyły takie naruszenie zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 

(456) Chociaż na podstawie faktów wydaje się, że według wszelkiego 
prawdopodobieństwa naruszenie rzeczywiście zakończyło się w listopadzie 2002 r., 
konieczne jest zapewnienie z całkowitą pewnością, że naruszenie przestało istnieć, w 
związku z czym Komisja żąda, aby przedsiębiorstwa, do których jest skierowana 
niniejsza decyzja, zakończyły naruszenie (jeżeli jeszcze tego nie uczyniły) i od tej 
pory powstrzymywały się od zawierania jakichkolwiek porozumień, praktyk 
uzgodnionych lub decyzji związków przedsiębiorstw, które mogłyby mieć taki sam 
cel lub skutek. 

8.2. Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 

(457) Na mocy art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2003 Komisja może podjąć decyzję o 
nałożeniu grzywny na przedsiębiorstwa, które umyślnie lub w wyniku zaniedbania 
naruszają art. 81 Traktatu i/lub art. 53 Porozumienia EOG. Na mocy art. 15 ust. 2 
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rozporządzenia Rady nr 1764, które miało zastosowanie w momencie naruszenia, 
grzywna nałożona na każde z przedsiębiorstw uczestniczących w naruszeniu nie 
powinna przekroczyć 10% całkowitych obrotów w poprzednim roku obrotowym. To 
samo ograniczenie wynika z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. 

(458) Zgodnie z zarówno art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17, jak i art. 23 ust. 3 
rozporządzenia (WE) 1/2003, przy wyznaczaniu wysokości kary pieniężnej Komisja 
musi uwzględnić zarówno powagę, jak i czas trwania naruszenia. Komisja wyznaczy 
przy tym grzywny w wysokości zapewniającej efekt odstraszający. Ponadto, 
uwzględniając wszelkie istotne okoliczności, Komisja oddzielnie oceni rolę 
odgrywaną przez każde przedsiębiorstwo uczestniczące w naruszeniu. 
W szczególności Komisja zapewni, że nałożone grzywny będą uwzględniać 
wszelkie okoliczności obciążające lub łagodzące dotyczące każdego 
przedsiębiorstwa. Wreszcie, zastosuje, o ile to będzie właściwe, obwieszczenie w 
sprawie łagodzenia sankcji. 

9. Podstawowa kwota grzywien 

(459) Podstawowa kwota grzywny zostaje ustalona w zależności od powagi i czasu 
trwania naruszenia. 

9.1. Powaga naruszenia 

(460) W ocenie powagi naruszenia Komisja bierze pod uwagę jego charakter, jego 
rzeczywisty wpływ na rynek, jeżeli jest on możliwy do zmierzenia oraz wielkość 
odpowiedniego rynku geograficznego. 

9.1.1. Charakter naruszenia 

(461) Głównymi elementami naruszenia, które stanowi przedmiot niniejszej decyzji, było 
omawianie i uzgadnianie cen przez konkurentów, wdrażanie i śledzenie realizacji 
porozumień cenowych albo polegających na podwyżkach cen, albo co najmniej na 
stabilizacji istniejących poziomów cen i porozumień o podziale rynków; wymiana 
informacji istotnych z handlowego punktu widzenia i poufnych informacji 
dotyczących rynków i/lub firm oraz uczestniczenie w regularnych spotkaniach i 
innych kontaktach ułatwiających naruszenie. Naruszenie trwało przez kilka lat i 
obejmowało cały obszar EOG. Z natury porozumienia i praktyki horyzontalne tego 
typu są „bardzo poważnym” naruszeniem art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia 
EOG w obrębie Wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na 
mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 i art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali65 (dalej nazywanych „Wytycznymi”), ponieważ 
szkoda wobec konsumentów jest zawsze bardzo prawdopodobna i nie może zostać 
zignorowana. Orzecznictwo potwierdziło, że porozumienia lub praktyki uzgodnione 
obejmujące w szczególności, tak jak w tym przypadku, horyzontalne porozumienia 
cenowe mogą być w sposób uzasadniony klasyfikowane jako „bardzo poważne” 

                                                 
64 Na mocy art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. dotyczącego 

uzgodnień w zakresie wdrożenia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 305 z 
30.11.1994, str. 6) „reguły wspólnotowe uskuteczniające zasady określone w art. 85 i 86 [obecnie art. 
81 i 82] Traktatu [...] stosuje się mutatis mutandis”. (Dz.U. L 305 z 30.11.1994, str. 6). 

65 Dz.U. C 9 z 14.01.1998, str. 3. 
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wyłącznie na podstawie ich charakteru, przy czym postępowanie takie nie musi 
obejmować określonego obszaru geograficznego i nie musi wywierać określonego 
wpływu na rynek66. 

9.1.2. Rzeczywisty wpływ naruszenia 

(462) W ramach niniejszego postępowania nie jest możliwe zmierzenie rzeczywistego 
wpływu złożonych uzgodnień, na których polega naruszenie, na rynek EOG, 
w związku z czym, Komisja nie opiera się w szczególności na określonym wpływie, 
zgodnie z wytycznymi, według których jeżeli można zmierzyć rzeczywisty skutek, 
to należy wziąć go pod uwagę. Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że od Komisji nie 
wymaga się precyzyjnego wykazania rzeczywistego wpływu wywartego przez kartel 
na rynku i wyrażenia go w sposób ilościowy. Może się ona natomiast ograniczyć do 
oszacowania prawdopodobieństwa takiego skutku. W niniejszej sprawie można 
stwierdzić, że w odniesieniu do EOG ustalenia kartelowe były wdrażane przez 
producentów europejskich i takie wdrożenie wywarło wpływ na rynek, nawet jeśli 
jego rzeczywisty skutek jest trudny do zmierzenia67. Dlatego też przy naliczaniu 
wysokości grzywny w niniejszej sprawie Komisja nie weźmie pod uwagę wpływu 
na rynek. 

9.1.3. Wielkość właściwego rynku geograficznego 

(463) Naruszenie obejmuje cały obszar EOG. 

9.1.4. Wniosek na temat powagi naruszenia 

(464) Ze względu na charakter naruszenia i wielkość właściwego rynku geograficznego, 
przedsiębiorstwa, do których jest skierowana niniejsza decyzja, dopuściły się bardzo 
poważnego naruszenia art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG. 

9.2. Zróżnicowane traktowanie 

(465) W obrębie kategorii bardzo poważnych naruszeń skala prawdopodobnych grzywien 
umożliwia zastosowanie różnego traktowania w odniesieniu do przedsiębiorstw, tak, 
aby uwzględnić rzeczywisty potencjał ekonomiczny poszczególnych sprawców w 
zakresie spowodowania istotnych szkód w zakresie konkurencji. Jest to właściwe 
wówczas, gdy, tak jak w tym przypadku, istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy 
udziałami rynkowymi poszczególnych przedsiębiorstw uczestniczących w 
naruszeniu. 

(466) Wobec okoliczności niniejszej sprawy, która obejmuje kilka przedsiębiorstw, przy 
ustalaniu podstawowej kwoty grzywien należy uwzględnić wagę, a w związku z tym 
rzeczywisty wpływ na konkurencję, postępowania naruszającego ze strony każdego 

                                                 
66 Zob. wyrok w sprawie od T-49/02 do T-51/02, Brasserie nationale a.o. przeciwko Komisji,  z dnia 27 

lipca 2005, dotychczas niepublikowany, motywy 178 i 179; T-38/02, Groupe Danone przeciwko 
Komisji, 25 października 2005 r., w szczególności motywy 147, 148 i 152 i SAS przeciwko Komisji, 18 
lipca 2005 r., w szczególności motywy 84, 85, 130 i 131; 

67 Zob. wyroki Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-241/01 SAS przeciwko Komisji z dnia 18 lipca 2005 
r., motyw 122, i w sprawie T-38/02 Danone przeciwko Komisji z dnia 25 października 2005 r., motyw 
148. 
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z przedsiębiorstw. W tym celu rozpatrywane przedsiębiorstwa można podzielić na 
różne kategorie według ich względnego znaczenia na przedmiotowym rynku. 

(467) W niniejszej sprawie właściwe jest zastosowanie połączonej sprzedaży BR i ESBR 
w obszarze EOG przedsiębiorstw uczestniczących w naruszeniu jako podstawę do 
porównań mających na celu ustalenie indywidualnych wag. Porównanie opiera się 
na sprzedaży BR i ESBR w obszarze EOG w ciągu ostatniego pełnego roku 
kalendarzowego naruszenia (2001). Szacuje, że całkowita wartość sprzedaży BR i 
ESBR w obszarze EOG wynosiła co najmniej 550 mln EUR w 2001 r. (zob. motyw 
(66) powyżej). W przypadku firmy Shell, która sprzedała część firmy prowadzącą 
działalność w zakresie BR i ESBR w 1999 r., właściwym rokiem jest rok 1998. W 
przypadku firmy Stomil, która zakończyła naruszenie w 2000 r., właściwym rokiem 
jest rok 1999. 

(468) Firma Enichem, która osiągnęła łączną sprzedaż BR i ESBR w wysokości 
164,902 mln EUR, i firma Bayer z łączną sprzedażą BR i ESBR w wysokości 148,8 
mln EUR w 2001 r. powinny zostać zaliczone do pierwszej kategorii. 

(469) Firma Dow osiągnęła łączną sprzedaż BR i ESBR w wysokości 126,936 mln EUR 
w 2001 r. Firma Dow powinna zostać zaliczona do drugiej kategorii. 

(470) Firma Shell osiągnęła łączną sprzedaż BR i ESBR w wysokości 86,662 mln EUR w 
1998 r. Firma Shell powinna zostać zaliczona do trzeciej kategorii. 

(471) Firma Kaucuk osiągnęła sprzedaż ESBR w wysokości 40,810 mln EUR w 2001 r. 
Firma Kaucuk powinna zostać zaliczona do czwartej kategorii. 

(472) Firma Stomil osiągnęła sprzedaż ESBR w wysokości 16,422 mln EUR w 1999 r. 
Firma Stomil powinna zostać zaliczona do piątej kategorii. 

(473) Na tej podstawie właściwe kwoty początkowe dla tych przedsiębiorstw, na które 
zostanie nałożona grzywna są następujące: 

– pierwsza kategoria (Enichem, Bayer)  55 milionów EUR   

– druga kategoria (Dow)    41 milonów EUR 

– trzecia kategoria (Shell)   27,5 miliona EUR 

– czwarta kategoria (Kaucuk)   13,5 miliona EUR 

– piąta kategoria (Stomil)   5,5 miliona EUR 

9.3. Wystarczające działanie odstraszające 

(474) W kategorii bardzo poważnego naruszenia skala prawdopodobnych grzywien 
umożliwia również nakładanie grzywien na poziomie, który zapewnia wywarcie 
przez nie wystarczającego działania odstraszającego, biorąc pod uwagę wielkość 
każdego przedsiębiorstwa. Pod tym względem Komisja zauważa, że w 2005 r., 
ostatnim roku obrotowym poprzedzającym niniejszą decyzję, ogólnoświatowe 
obroty firmy Shell wyniosły 246,549 mld EUR, firmy Enichem – 73,738 mld EUR, 
firmy Dow – 37,221 mld EUR, firmy Bayer – 27,383 mld EUR, firmy Kaucuk – 
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2,718 mld EUR i firmy Stomil – 38,0189 mln EUR. Ze względu na znaczne różnice 
obrotów pomiędzy adresatami decyzji, a zwłaszcza ze względu na fakt, że obroty 
firmy Bayer są dziesięć razy większe niż obroty firmy Kaucuk oraz, że przy 
uwzględnieniu okoliczności sprawy nie należy stosować mnożnika do grzywny, jaka 
ma być nałożona na Stomil i Kaucuk. Ponieważ firma Bayer jest dużo większym 
przedsiębiorstwem, o obrotach ponad 27 mld EUR, w celu zapewnienia 
wystarczającego skutku odstraszającego nałożonej na firmę grzywny i przy 
uwzględnieniu okoliczności sprawy należy zastosować do grzywny, jaka ma być 
nałożona na firmę Bayer mnożnik 1,5. Obroty firmy Dow są o ponad 35% wyższe 
niż obroty firmy Bayer. W celu zapewnienia wystarczającego skutku 
odstraszającego i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy należy zastosować do 
grzywny, jaka ma być nałożona na firmę Dow mnożnik 1,75 . Firma Enichem 
uzyskała prawie dwa razy większe obroty niż firma Dow. Dlatego, w celu 
zapewnienia wystarczającego skutku odstraszającego w odniesieniu do firmy 
Enichem, a ponadto przy uwzględnieniu okoliczności sprawy, należy zastosować do 
grzywny, jaka ma być nałożona na Enichem mnożnik 2 .Obroty firmy Shell są kilka 
razy większe niż obroty dowolnego innego uczestnika kartelu. W celu zapewnienia 
wystarczającego skutku odstraszającego w odniesieniu do firmy Shell i przy 
uwzględnieniu okoliczności sprawy, należy zastosować do grzywny, jaka ma być 
nałożona na Shell mnożnik 3 . 

(475) W rezultacie kwoty początkowe grzywien, które mają zostać nałożone na każde z 
przedsiębiorstw, wynoszą: 

 

– Bayer   82,5 miliona EUR   

– Enichem   110 milionów EUR 

– Dow   71,75 miliona EUR 

– Stell   82,5 miliona EUR 

– Kauczuk  13,5 miliona EUR 

– Stomil   5,5 miliona EUR 

9.4. Czas trwania naruszenia 

(476) Kwotę początkową grzywien zwiększa się zazwyczaj o 10% za każdy pełny rok 
naruszenia i dodatkowo zwiększyć o 5% za każdy pozostały okres 6 lub więcej 
miesięcy, jednak krótszy niż rok. 

(477) Jak wyjaśniono w sekcji 6, firma Bayer uczestniczyła w naruszeniu co najmniej od 
20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r., czyli w okresie 6 lat i 6 miesięcy. Wiąże się 
to ze  zwiększeniem kwoty początkowej  grzywny, jaka ma być nałożone na firmę 
Bayer o 65%. 

(478) Jeżeli chodzi o grupę ENI, firmy Polimeri i ENI należy pociągnąć do 
odpowiedzialności za naruszenie w odniesieniu do okresu od 20 maja 1996 r. do 28 
listopada 2002 r. (to jest ponad 6 lat i 6 miesięcy). Wiąże się to ze  zwiększeniem 
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kwoty początkowej grzywien, jakie mają być nałożone na  firmy ENI i Polimeri o 
65%. 

(479) Jeżeli chodzi o grupę Dow, spółkę The Dow Chemical Company należy pociągnąć do 
odpowiedzialności za naruszenie w odniesieniu do okresu od 1 lipca 1996 r. do 28 
listopada 2002 r., tj. ponad 6 lat i 4 miesiące. Według kryterium określonego w 
motywie (476) wiązałoby się to ze zwiększeniem kwoty początkowej grzywny, jaka 
ma być nałożona na firmę The Dow Chemical Company o 60%. Jednak, biorąc pod 
uwagę fakt, że Dow nie był właścicielem przedsiębiorstwa spółki  Shell obejmującego 
BR i ESBR podczas pierwszych trzech lat naruszenia i, że Shell jest również 
odpowiedzialna za naruszenie odnośnie tego samego okresu, wzrost czasu trwania 
naruszenia, jaki ma być nałożony na The Dow Chemical Company jest ustalony na 
50%.  

(480) Firma Dow Deutschland Inc., uczestniczyła w naruszeniu od 1 lipca 1996 r. do 27 
listopada 2001 r., czyli w okresie obejmującym ponad 5 lat i 4 miesięcy.  Zgodnie z 
kryterium określonym w motywie (476) i  biorąc pod uwagę okoliczności opisane w 
motywie (479), wzrost początkowej kwoty grzywny, jaka ma być nałożona na Dow 
Deutschland Inc zostaje  ustalony na 40%. 

(481) Firma Dow Deutschland GmbH & Co. OHG (obecnie Dow Deutschland 
Anlagengesellschaft mbH) uczestniczyła w naruszeniu w okresie od 22 lutego 2001 r. 
do 28 lutego 2002 r., czyli przez ponad jeden rok. Wiąże się to ze  zwiększeniem 
kwoty początkowej grzywny, jaka na być nałożona na Dow Deutschland 
Anlagengesellschaft mbH o 10%. 

(482) Firma Dow Europe GmbH uczestniczyła w naruszeniu w okresie od 26 listopada 
2001 r. do 28 listopada 2002 r., czyli przez ponad jeden rok. Wiąże się to 
ze  zwiększeniem kwoty początkowej grzywny, jaka ma być nałożona na  Dow 
Europe GmbH o 10%.  

(483) Firma Shell (Shell Petroleum N.V., Shell Nederland B.V. i Shell Nederland Chemie 
B.V) uczestniczyła w naruszeniu w okresie od 20 maja 1996 r. do 31 maja 1999 r., 
czyli w okresie ponad 3 lat. Wiąże się to ze zwiększeniem kwoty początkowej 
grzywny, jaka ma być nałożona na Shell o 30%. 

(484) Firmy Unipetrol i Kaucuk uczestniczyły w naruszeniu w okresie od 16 listopada 
1999 r. do 28 listopada 2002 r., czyli w okresie ponad 3 lat. Wiąże się to 
ze zwiększeniem kwoty początkowej grzywny, jaka ma być nałożona na Unipetrol i 
Kaucuk o 30%. 

(485) Firma Stomil uczestniczyła w naruszeniu w okresie od 16 listopada 1999 r. do 22 
lutego 2000 r., czyli w okresie ponad 3 miesięcy. Nie wiąże się to ze zwiększeniem 
kwoty początkowej grzywny, jaka ma być nałożona na Stomil.  

9.5. Rozstrzygnięcie w zakresie kwot podstawowych 
(486) W związku z powyższym kwoty podstawowe grzywien, które mają być nałożone na 

każde z przedsiębiorstw są następujące: 
   
– Bayer     136,125 miliona EUR 

– Enichem     181,5 miliona EUR 
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– Dow 

– The Dow Chemical Company 107,625 miliona EUR 

z czego odpowiedzialność solidarna z: 

– Dow Deutschland Inc., na kwotę 

100,45 miliona EUR 

– Dow Deutchland Anlagengesellschaft mbH, na kwotę 

78,925 miliona EUR 

– Dow Europe GmbH, na kwotę   78,925 miliona EUR 
–  

– Shell     107,25 miliona EUR 
 
 

– Kaucuk     17,55 miliona EUR 

– Stomil     5,5 miliona EUR 

10. Okoliczności obciążające i łagodzące 

10.1. Okoliczności obciążające  

10.1.1. Recydywa 

(487) W momencie, w którym miało miejsce naruszenie, firmy Bayer, Enichem i Shell 
były już adresatami poprzednich decyzji Komisji dotyczących porozumień 
kartelowych68. Fakt, że przedsiębiorstwa te powtórzyły ten sam rodzaj postępowania 
(a w przypadku firmy Bayer kontynuowały to samo postępowanie, o ile weźmie się 
pod uwagę, że decyzja Komisji w sprawie dotyczącej kwasu cytrynowego została 
przyjęta mniej niż rok przed zakończeniem działalności kartelu będącego 
przedmiotem niniejszej decyzji) albo w tej samej branży przemysłu, albo w 
sektorach innych od tych, w których poprzednio zostały nałożone na nie kary, 
pokazuje, że pierwsze kary nie skłoniły przedsiębiorstw do zmiany zachowań. 
Stanowi to okoliczność obciążającą. Ta okoliczność obciążająca uzasadnia 
zwiększenie o 50% podstawowej kwoty grzywny, która zostanie nałożona na 
przedsiębiorstwa wymienione w niniejszym motywie. 

(488) W odpowiedzi na argumenty przedstawione przez firmę Shell w jej odpowiedzi na 
drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, nie ma znaczenia, czy naruszenie jest 
popełniane w innym sektorze gospodarczym lub w odniesieniu do innego produktu. 
Wystarczy, że to samo przedsiębiorstwo zostało już ukarane za podobne 

                                                 
68 Zob. zwłaszcza decyzję Komisji 86/398/EWG z dnia 23 kwietnia 1986 r. (polipropylen), Dz.U. L 230 z 

18.08.1986 r., str.1, która dotyczyła m.in. firm ENI i Shell; decyzję Komisji 94/599/WE z dnia 27 lipca 
1994 r. (PVC II), Dz.U. L 239 z 14.09.1994 r., str. 14, która dotyczyła m.in. firm ENI i Shell, decyzję 
Komisji 2002/742/WE z dnia 5 grudnia 2001 r. (kwas cytrynowy) Dz.U. L 239 z 06.09.2002 r. str. 18, 
która dotyczyła m.in. firmy Bayer). 
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naruszenia69. Wymóg, że naruszenia muszą być „podobne”, jest spełniony poprzez 
fakt, że poprzednie cytowane decyzje i niniejsza decyzja dotyczą zmowy w sprawie 
cen. Jeżeli chodzi o wymóg, że musi istnieć ta sama „osoba”, jest on spełniony, gdy 
dane naruszenia popełnia to samo przedsiębiorstwo. Nie ma wymagania, aby we 
wszystkich decyzjach istniały te same jednostki prawne w obrębie przedsiębiorstwa, 
te same produkty i ten sam personel70. Tak czy inaczej, reorganizacja wewnętrzna 
nie może wywierać jakiegokolwiek wpływu na ocenę istnienia okoliczności 
obciążającej. 

(489) Argument, że poprzednie decyzje są zbyt stare, aby mogły być przyjęte jako 
precedensy przy rozpatrywaniu recydywy, również nie zostaje przyjęty. Decyzja 
Komisji PVC-II została podjęta w 1994 r., dwa lata przed rozpoczęciem przez firmę 
Shell udziału w kartelu stanowiącego przedmiot niniejszej decyzji. Jeżeli zaś chodzi 
o decyzję z 1986 r. (dotyczącą polipropylenu), została ona wydana jedynie dziesięć 
lat przed rozpoczęciem aktualnego naruszenia w 1996 r. W sprawie Danone 
przeciwko Komisji Sąd Pierwszej Instancji orzekł, że art. 15 rozporządzenia 17 nie 
określa jakiegokolwiek maksymalnego okresu dla powtarzanych naruszeń71. 

10.2. Okoliczności łagodzące 

10.2.1. Skuteczna współpraca poza obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji 

(490) Według Wytycznych Komisja może zredukować podstawową kwotę grzywny na 
podstawie okoliczności łagodzących, do których należy skuteczna współpraca ze 
strony przedsiębiorstwa poza zakresem obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji. 
Firma Shell argumentowała, że za okoliczność łagodzącą należy uznać jej skuteczną 
współpracę w trakcie postępowania [usunięto]. 

(491) Firma Shell twierdzi, że po sprzedaży działalności z zakresu BR/ESBR firmie Dow 
w 1999 r., niezwykle trudne było zaoferowanie przez nią jakiejkolwiek istotnej 
współpracy Komisji przed wydaniem pierwszego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń. 
[usunięto] 

(492) W tym przypadku Komisja oceniła, czy istnieje uzasadnienie dla redukcji grzywien, 
zgodnie z orzecznictwem, na podstawie, że współpraca z jakimkolwiek z 
rozpatrywanych przedsiębiorstw umożliwiła Komisji łatwiejsze ustalenie 
naruszenia72. Ocenę tę przeprowadzono w ramach wdrażania obwieszczenia w 
sprawie łagodzenia sankcji (zob. motywy (514) - (517) poniżej), niezależnie od tego, 
czy wniosek o złagodzenie kary złożono w postaci formalnego wniosku o 
złagodzenie kary, czy w odpowiedzi na pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń. 
Jeśli taka współpraca zasługiwała na zmniejszenie grzywny, powinno się je przyznać 
je zgodnie z obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji. 

(493) Komisja uważa, biorąc pod uwagę wszystkie fakty dotyczące sprawy, że nie istnieją 
żadne okoliczności, które mogłyby doprowadzić do zmniejszenia grzywny poza 

                                                 
69 Sprawa T-203/01 Michelin przeciwko Komisji [2003] ECR II-4071, ustęp 284. Zob. również sprawa T-

38/02 Groupe Danone przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., ustępy od 353 do 355. 
70 Sprawa T-203/01 Michelin przeciwko Komisji [2003] ECR II-4071, ustęp 290. 
71 Sprawa T-38/02 Groupe Danone przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., ustępy od 353 do 355. 
72  Sprawa T-48/02 Brouwerij Haacht przeciwko Komisji (jeszcze nieopublikowana), wyrok z dnia 6 

grudnia 2005 r., punkt 104 i cytowane w nim orzecznictwo. 
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obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji, które tak czy inaczej – jak to ma 
miejsce w przypadkach tajnych karteli – mogłyby mieć wyłącznie wyjątkowy 
charakter73. 

(494) Okoliczności opisane przez firmę Shell nie mają charakteru wyjątkowego i nie mogą 
uzasadnić przyznania redukcji grzywny w zamian za skuteczną współpracę poza 
obwieszczeniem w sprawie łagodzenia sankcji. 

10.2.2. Brak realizacji porozumień 

(495) W odpowiedzi na drugie pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Kaucuk wskazała na 
fakt, że w trakcie całego okresu istnienia kartelu działała na rynku w sposób 
agresywny, zwiększała swoje udziały rynkowe i nawet została ukarana 21% cłem 
antydumpingowym w Polsce. Komisja nie zgadza się na to, aby takie fakty mogły 
mieć jakikolwiek wpływ łagodzący na grzywnę, którą należałoby nałożyć na firmę 
Kaucuk. 

(496) Po pierwsze, wydaje się, że uczestnicy kartelu wiedzieli, że Kaucuk i Stomil będą 
sprzedawać po niższych cenach. To jednak nie przeszkodziło firmom Kaucuk i 
Stomil we wzięciu udziału w ogólnym porozumieniu kartelowym i w szeregu 
spotkań. 

(497) Firmom Kaucuk i Stomil nie udało się wykazać, że systematycznie i wyraźnie 
powstrzymywali się od stosowania ograniczających porozumień74. 

(498) W szczególności, żadnych okoliczności łagodzących nie można przypisać nałożeniu 
cła antydumpingowego na firmę Kaucuk w Polsce, ponieważ wówczas Polska nie 
była Państwem Członkowskim i w związku z tym nie znajdowała się w obszarze 
geograficznym naruszenia. 

11. Zastosowanie granicznej wartości 10% obrotów 

(499) Artykuł 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 stanowi, że „Dla każdego 
przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw biorących udział w naruszeniu 
grzywna nie przekroczy 10 % całkowitego obrotu uzyskanego w poprzedzającym 
roku obrotowym”. 

(500) Ogólnoświatowe obroty uzyskane przez firmę Stomil w 2005 r. wyniosły 
38,0189 mln EUR. Grzywna nałożona na firmę Stomil nie może w związku z tym 
przekroczyć kwoty 3,80189 mln EUR. 

12. Zastosowanie obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji 

                                                 
73  Zob. decyzja Komisji w sprawie C. 38281 Raw Tobacco Italy z dnia 20 października 2005 r., ustęp 385. 

Zob. również połączone sprawy C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P oraz C-213/02 P 
Dansk Rørindustri i inni przeciwko Komisji [2005] ECR I-5425 ustępy 380-382 oraz sprawa T-15/02 
BASF przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 15 maja 2006, dotychczas niepublikowane, ustępy 585-586. 

74 Zob. sprawa T-26/02, Daiichi Pharmaceutical przeciwko Komisji, orzeczenie z dnia 15 marca 2006 r., 
dotychczas niepublikowane, ustęp 113 oraz T-38/02 Groupe Danone przeciwko Komisji orzeczenie z 
dnia 25 października 2005 r., dotychczas niepublikowane, ustęp 385. 
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(501) Firmy Bayer i Dow złożyły wnioski na mocy obwieszczenia w sprawie łagodzenia 
sankcji. Współpracowały z Komisją na różnych etapach dochodzenia, licząc na 
łagodniejsze traktowanie przewidziane w obwieszczeniu w sprawie łagodzenia 
sankcji. W niniejszej sekcji zostanie również rozpatrzony wniosek firmy Shell o 
korzystne rozpatrzenie jej skutecznej współpracy w trakcie postępowania (zob. 
motyw (492)) 

(502) Jeżeli chodzi o firmy Bayer i Dow, zauważa się, że wnioski o złagodzenie kar 
złożone przez jednostki tych przedsiębiorstw są uważane w okolicznościach sprawy 
za obejmujące również innych adresatów z tych samych przedsiębiorstw, ponieważ 
należą one do podmiotu gospodarczego, który ma być pociągnięty do 
odpowiedzialności za naruszenie i że nie istnieje powód dla odmowy rozciągnięcia 
na nie korzystnego traktowania. 

12.1. Bayer 

(503) [usunięto]  

(504) [usunięto] Komisja mogła przeprowadzić inspekcję zgodnie z art. 14 ust. 3 
rozporządzenia nr 17 w dniu 27 marca 2003 r. Firma Bayer współpracowała w 
sposób pełny i ciągły oraz sprawny w trakcie całego postępowania 
administracyjnego Komisji i przekazała Komisji wszelkie dostępne firmie Bayer 
dowody dotyczące podejrzewanego naruszenia, przekazując szczegółowe informacje 
na temat spotkań pomiędzy konkurentami w zakresie dotyczącym obu produktów i 
umożliwiając Komisji udowodnienie istnienia kartelu w odniesieniu do obu 
produktów. Firma Bayer zakończyła swój udział w podejrzewanym naruszeniu nie 
później niż w momencie, w którym dostarczyła dowody zgodnie z pkt 8 lit. a) 
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji i nie podejmowała kroków mających na 
celu skłonienie innych przedsiębiorstw do uczestnictwa w naruszeniu. Dlatego 
firmie Bayer należy przyznać pełne zwolnienie z kary, która w innym przypadku 
zostałaby na tę firmę nałożona. 

12.2. Dow 

(505) Firma Dow byłą drugim przedsiębiorstwem, które zwróciło się do Komisji na mocy 
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji, [usunięto] i pierwszym 
przedsiębiorstwem, które spełniało wymagania punktu 21 tego obwieszczenia, 
[usunięto]. 

(506) Firma Dow zakończyła swój udział w naruszeniu nie później niż w momencie 
złożenia dowodów. Jej udział pozostał zakończony. 

(507) [usunięto] 

(508) W ocenie poziomu redukcji w przedziale od 30 do 50% Komisja bierze pod uwagę 
czas złożenia dowodów o istotnej wartości dodanej oraz zakres i ciągłość 
jakiejkolwiek współpracy po takim złożeniu. 

(509) Wniosek firmy Dow został sporządzony po inspekcji, która odbyła się w jej 
siedzibie w dniu 27 marca 2003 r. W trakcie tej inspekcji Komisja skopiowała 
szereg zestawów odręcznych notatek, które są wykorzystywane w niniejszej decyzji 
jako dowody potwierdzające istnienie kartelu. 
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(510) [Akapity 510-512 zostały usunięte razem ze wszystkimi odniesieniami do nich i 
przypisami] 

(513) Na podstawie powyższego, należy przyznać firmie Dow redukcję grzywny, która 
zostałaby w innym przypadku nałożona na tę firmę, o 40%. 

12.3. Shell 

(514) Firma Shell nie złożyła wniosku o złagodzenie kary na mocy warunków 
obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji. Jednak, jak wyjaśniono w motywie 
(492), współpraca tej firmy powinna również zostać wzięta pod uwagę na mocy tych 
samych warunków obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji. 

(515) W odpowiedzi na pierwsze pisemne zgłoszenie zastrzeżeń firma Shell [usunięto] 

(516) Firma Shell twierdzi, że należałoby ją nagrodzić za dobrowolną współpracę. Jednak, 
w momencie przekazania informacji od firmy Shell nie stanowiły one istotnej 
wartości dodanej w stosunku do dowodów, które były już w posiadaniu Komisji, 
ponieważ udało się jej już udowodnić naruszenie we wszystkich jego głównych 
elementach i ponieważ informacje przekazane przez firmę Shell nie pozwoliły 
Komisji na udowodnienie jakichkolwiek nowych istotnych elementów naruszenia. 

(517) Podsumowując, należy stwierdzić, że informacje przekazane przez firmę Shell nie 
stanowią istotnej wartości dodanej, na podstawie której należy przyznać redukcję 
grzywny w zastosowaniu obwieszczenia w sprawie łagodzenia sankcji. 

13. Kwoty grzywien nałożonych w ramach niniejszego postępowania 

(518) W związku z powyższym kwoty grzywien nałożonych zgodnie z art. 23 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1/2003 powinny być następujące: 

   

– Bayer     0 EUR 

– Enichem    272,25 miliona EUR 

– Dow 

– The Dow Chemical Company 64,575 miliona EUR 

 

z czego odpowiedzialność solidarna z: 

– Dow Deutschland Inc., na kwotę 

60,27 miliona EUR 

– Dow Deutchland Anlagengesellschaft mbH, na kwotę 

47,355 miliona EUR 

– Dow Europe GmbH, na kwotę   47,355 miliona EUR 
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– Shell     160,875 miliona EUR 

– Kaucuk     17,55 miliona EUR 

– Stomil     3,8 miliona EUR 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

Następujące przedsiębiorstwa naruszyły art. 81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG poprzez 
uczestniczenie we wskazanych okresach w pojedynczym i ciągłym naruszeniu przepisów art. 
81 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG, obejmującym cały obszar EOG, w ramach którego 
uzgadniały docelowe ceny na produkty, dzieliły się klientami na mocy porozumień o 
nieagresji i wymieniały się poufnymi informacjami handlowymi dotyczącymi cen, 
konkurentów i klientów w sektorach kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku 
butadienowo-styrenowego. 

(a) Bayer AG, od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r.; 

(b) Dow: The Dow Chemical Company, od 1 lipca 1996 r. do 28 listopada 2002 r., 
Dow Deutschland Inc., od 1 lipca 1996 r. do 27 listopada 2001 r., Dow 
Deutschland Anlagengesellschaft mbH, od 22 lutego 2001 r. do 28 lutego 2002 
r. oraz Dow Europe GmbH od 26 listopada 2001 r. do 28 listopada 2002 r.;  

(c)  Enichem: Eni S.p.A. od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r. oraz Polimeri 
Europa S.p.A., od 20 maja 1996 r. do 28 listopada 2002 r.; 

 (d) Shell: Shell Petroleum N.V., od 20 maja 1996 r. do 31 maja 1999 r.,Shell 
Nederland B.V., od 20 maja 1996 r. do 31 maja 1999 r. oraz Shell Nederland 
Chemie B.V., od  20 maja 1996 r. do 31 maja 1999 r.; 

 (e) Kaucuk: Unipetrol a.s.,  od 16 listopada 1999 r. do 28 listopada 2002 r. oraz 
Kaucuk a.s., od 16 listopada 1999 r. do 28 listopada 2002 r.; 

 (f) Stomil: Trade-Stomil sp. z o.o., od 16 listopada 1999 r. do 22 lutego 2000 r. 

 

Artykuł 2 

Z tytułu naruszeń, o których mowa w art. 1, nakłada się następujące grzywny: 

(a) Bayer AG 0 EUR; 

(b) The Dow Chemical Company 64,575 miliona EUR, z czego: 

(i) solidarnie z Dow Deutschland Inc na kwotę 60,27 miliona EUR; 

(ii) solidarnie z Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH oraz Dow Europe 
GmbH na kwotę 47,355 miliona EUR. 

(c) Eni S.p.A.  oraz Polimeri Europa S.p.A solidarnie, 272,25 miliona EUR; 
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(d) Shell Petroleum N.V., Shell Nederland B.V. oraz  Shell Nederland Chemie 
B.V. solidarnie, 160,875 miliona EUR; 

(e) Unipetrol a.s. oraz Kaucuk a.s., solidarnie, 17,55 miliona EUR; 

(f) Trade-Stomil sp. z o.o. 3,8 miliona EUR. 

Grzywny są płatne w euro w ciągu trzech miesięcy od daty notyfikacji niniejszej decyzji, na 
następujące konto: 

Nr konta 

642-0029000-95 Komisja Europejska w banku: 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Avenue des Arts, 43 

 (KOD SWIFT BBVABEBB – Kod IBAN BE76 6420 0290 0095) 

Po upływie tego okresu automatycznie płatne staną się odsetki według stopy procentowej 
podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego w pierwszym dniu 
miesiąca, w którym została przyjęta niniejsza decyzja, powiększonej o 3,5 punktu 
procentowego, a więc 6.8%. 

Artykuł 3 

Przedsiębiorstwa wymienione w art. 1 natychmiast zaprzestają udziału w naruszeniach, o 
których mowa w tym artykule, jeżeli dotychczas tego nie uczyniły. 

Przedsiębiorstwa te powstrzymują się od powtarzania jakichkolwiek działań lub postępowań 
opisanych w art. 1 i od wykonywania jakichkolwiek działań lub postępowań o takim samym 
lub podobnym celu albo skutku. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do: 

 

BAYER AG 
DE-51368 Leverkusen 
 
THE DOW CHEMICAL COMPANY 
2030 Dow Center,  
USA – Midland MI 48674 
 
DOW DEUTSCHLAND INC, 
Am Kronberger Hang 4,  
DE–65824 Schwalbach/TS 
 
DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT mbH  
Am Kronberger Hang 4,   
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DE-65824 Schwalbach/TS 
 
DOW EUROPE GmbH 
Bachtobelstrasse 3,  
CH-8810 Horgen 
 
ENI SpA 
Piazzale Enrico Mattei 1,  
I-00144 Rzym 
 
POLIMERI EUROPA SpA 
Via Enrico Fermi 4,  
I-72100 Brindisi 
 
SHELL PETROLEUM NV 
Carel van Bylandtlaan 30,  
NL-2596 HR The Hague 
 
SHELL NEDERLAND BV 
Carel van Bylandtlaan 30,  
NL-2596 HR Haga 
 
SHELL NEDERLAND CHEMIE BV 
Vondelingenweg 601,  
NL-3196 KK Rotterdam 
 
UNIPETROL as 
Klimentska 10,  
Czechy – 110 05 Praga 1 
 
KAUCUK as 
O. Wichterleho 810,  
Czechy – 27852 Kralupy nad Wełtawą  
 
TRADE - STOMIL sp. z o.o. 
ul. 6 Sierpnia 74, skrzynka pocztowa 118 
Polska 90-646 Łódź 
 
 

 

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu zgodnie z art. 256 Traktatu. 
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Sporządzono w Brukseli dnia 29 XI 2006. 

 W imieniu Komisji 
 Neelie KROES 
 Członek Komisji 
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