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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,  

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore,  

so zreteľom na nariadenie Rady č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní 
pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy1, a najmä na 
jeho článok 7 a článok 23 ods. 2,  

so zreteľom na rozhodnutie Komisie z 24. júna 2008 o začatí konania v tomto prípade,  

po poskytnutí príležitosti príslušným podnikom, aby vyjadrili svoje stanoviská 
k pripomienkam, ktoré vzniesla Komisia podľa článku 27 ods. 1 nariadenia č. 1/2003 
a článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka 
vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy2, 

po konzultácii Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie, 

so zreteľom na záverečnú správu vyšetrovateľa v tomto prípade, 

keďže: 

I. ÚVOD 

(1) Toto rozhodnutie sa vzťahuje na jediné a opakované porušenia ustanovení 
článku 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „Zmluva“) 
a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda 
o EHP“). Porušenie spočívalo v delení trhu, kvótach, prideľovaní zákazníkov, 
určovaní cien a výmene citlivých obchodných informácií medzi dodávateľmi 
granulátov acetylidu vápenatého a horčíka na podstatnej časti trhu EHP, ktoré 
trvalo minimálne od 7. apríla 2004 do 16. januára 20073. 

(2) Toto rozhodnutie je určené týmto spoločnostiam: 

1.  1.garantovaná a.s.; 
2.  Akzo Nobel NV; 
3.  Almamet GmbH; 
4.  AlzChem Hart GmbH; 
5.  ARQUES Industries AG; 
6.  Carbide Sweden AB; 
7.  Donau Chemie AG; 
8.  ECKA Granulate GmbH & Co KG; 
9.  Evonik Degussa GmbH; 
10.  Holding Slovenske elektrarne d.o.o.; 
11.   non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG; 
12.   Novácke chemické závody, a.s.; 
13.   SKW Stahl-Metallurgie GmbH;  
14.   SKW Stahl-Metallurgie Holding AG; 
15.   TDR Metalurgija d.d. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s.1. 
2 Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s.18. 
3  Pozri kapitolu VII tohto rozhodnutia ohľadom posúdenia jednotlivej dĺžky trvania porušenia pri 

každom adresátovi. 
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II. PRIEMYSELNÉ ODVETVIE PODLIEHAJÚCE KONANIU 

II.1 Výrobky 

(3) Acetylid vápenatý (CaC2) je chemická zlúčenina, ktorá sa vyrába 
v karbidových peciach procesom znižovania vysokej teploty. Má podobu 
sivastobielych hrudiek a následne sa drví, preosieva, melie a balí  podľa 
požiadaviek jednotlivých klientov4. Acetylid vápenatý sa môže využívať 
viacerými spôsobmi5.  

(4) V základnej kubickej forme (granulátoch) sa acetylid vápenatý používa 
v plynárenskom priemysle na výrobu acetylénu. Zváranie a rezanie acetylénom 
je pomerne jednoduché, avšak zostáva celosvetovo najpoužívanejšiou 
technikou na spájanie materiálov. V tomto rozhodnutí sa tento typ využitia 
označuje ako granuláty acetylidu vápenatého.  

(5) Acetylid vápenatý v práškovej forme sa využíva v oceliarskom priemysle na 
dekontamináciu a čistenie roztavenej ocele od kyslíka (dezoxidácia) a od síry 
(odsírovanie). Na účely odsírovania sa acetylid vápenatý mieša s menšími 
množstvami aktívnych prísad, ako sú uhlíkový prach, riedidlá a horčík s cieľom 
zlepšiť jeho vlastnosti6. V tomto rozhodnutí sa tento typ využitia označuje ako 
práškový acetylid vápenatý.  

(6) Veľkosť trhu s acetylidom vápenatým v EHP v prípade využití uvedených 
v odôvodneniach (5) a (6) je približne 260 000 ton s odhadovanou hodnotou 
viac ako 130 miliónov EUR7. 

(7) Na účely odsírenia v oceliarskom priemysle konkurujú činidlám na báze 
acetylidu vápenatého činidlá na báze horčíka8. Horčík je drahší, vyžaduje si 
však menej objemu a reaguje rýchlejšie9. V tomto rozhodnutí sa používanie 

                                                 
4  [*]  

Odkaz na [*] v tejto verejne dostupnej verzii rozhodnutia sa vzťahuje na informáciu, ktorá nie je 
verejne dostupná, a to na základe uplatnenia nároku na ochranu obchodného tajomstva alebo inej 
dôvernej informácie zo strany poskytovateľa informácie a/alebo z dôvodu, že zverejnenie takejto 
informácie by podľa Komisie porušilo ochranu, ktorá prináleží súdnym konaniam alebo zmarilo 
účel inšpekcií, vyšetrovania, či kontrol vykonávaných Komisiou. 

5  Acetylid vápenatý má okrem dvoch hlavých využití uvedených v odôvodneniach (4) a (5) aj viaceré 
iné spôsoby využitia: pri výrobe dusíkatého vápna (= hnojivo), polyvinylchloridu (PVC), na 
dozrievanie ovocia, v karbidových lampách, signálnych svetliciach atď. Žiadne z týchto využití nie 
je relevantné pre účely tohto rozhodnutia.  

6 Pozri napríklad [*]. Každý jednotlivý odberateľ kupuje v zásade množstvo zmesí acetylidu 
vápenatého vyrobených na mieru. Acetylid vápenatý sa dodáva bez prídavných látok v prípade 
dezoxidácie.  

7  Odhad za rok 2006 s pomerom práškového acetylidu vápenatého a  granulátov acetylidu vápenatého 
približne vo výške 49/51. [*]. 

8  Pozri napríklad [*]. Horčíkový prášok/granulát je horľavý výrobok. Z bezpečnostných dôvodov je 
zvyčajne potiahnutý.  

9  [*]. Horčík má vysokú zlúčivosť so sírou a pri vstreknutí do taveného železa alebo ocele výrazne 
zníži obsah síry. Používaním horčíka namiesto acetylidu vápenatého môže oceliareň urýchliť 
výrobný proces. V dôsledku toho sa horčík stáva atraktívnejším v období, keď je dopyt po 
výrobkoch z ocele vysoký. Horčík sa však nemôže vstrekovať samostatne. Potrebuje prepravcu, ako 
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činidiel na báze horčíka na účely odsírenia v oceliarskom priemysle označuje 
ako horčíkové granuláty.  

(8) Na účely odsírenia sa môžu práškový acetylid vápenatý a granuláty horčíka 
používať samostatne alebo spolu10. Niektoré oceliarne používajú práškový 
acetylid vápenatý, iné horčíkové granuláty, ale väčšina používa zmesi 
práškového acetylidu vápenatého a granulátov horčíka. Môžu ["..."]11. Veľkosť 
trhu s horčíkovými granulátmi využívanými na účely odsírenia v EHP je 
približne niečo viac ako 22 000 ton s odhadovanou hodnotou viac ako 45 
miliónov EUR12.  

II.2 Podniky 

II.2.1. Akzo Nobel  

(9) Skupina Akzo Nobel pôsobí v oblasti zdravotníctva, náterov a chemických 
látok. Najvyššou holdingovou spoločnosťou skupiny je Akzo Nobel NV so 
sídlom v Amsterdame v Holandsku13. Skupina Akzo Nobel sa ďalej označuje 
ako „Akzo Nobel“.  

(10) Akzo Nobel vyrába acetylid vápenatý v Sundsvalle vo Švédsku 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti Carbide Sweden AB14, a predtým 
prostredníctvom Akzo Nobel Surface Chemistry AB15 a Casco Products AB16. 
Carbide Sweden AB (a jej predchodcovia) dodávala granuláty acetylidu 
vápenatého plynárenskému priemyslu a práškový acetylid vápenatý 
oceliarskemu priemyslu. Nedodávala horčíkové granuláty17.  

(11) Carbide Sweden AB (a jej predchodcovia) je jediným výrobcom acetylidu 
vápenatého v severnej Európe. Pre zásobovanie zákazníkov v oceliarskom 
priemysle v kontinentálnej Európe využívala Carbide Sweden AB (a jej 
predchodcovia) služby dodávateľa neželezných kovových práškov Ecka18.  

(12) Celkový obrat Akzo Nobel NV na celom svete v poslednom úplnom 
obchodnom roku pred prijatím tohto rozhodnutia bol 15 400 miliónov EUR19. 
Tržby z predaja acetylidu vápenatého v EHP – s výnimkou Španielska, 
Portugalska, Írska a Veľkej Británie - v poslednom celom roku porušovania 
dosiahli výšku [v rozmedzí 10 a 20] miliónov EUR20.  

                                                                                                                                             
ktorý sa najčastejšie používa nehasené vápno. Pomer nehaseného vápna k horčíku je približne 3:1 
alebo 4:1.  

10  [*]. Pre oceliarne sú pri výbere odsírovacieho činidla významné mnohé faktory: čas procesu, 
náklady na činidlo, koncepcia závodu, kvalita surového železa a želaná kvalita výrobku z ocele.  

11  [*]  
12  Odhad za rok 2006. Priemer vypočítaný na základe údajov poskytnutých spoločnosťami  [*]. 
13  [*]  
14  K 1.11.2005. [*]. 
15 V období medzi 1.1.2004 a 31.10.2005. [*]. 
16  Do 1.1.2004. [*]. 
17  [*] 
18  Pozri odôvodnenie (20).  
19  [*] 
20  [*] 
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II.2.2. Almamet 

(13) Almamet GmbH (spoločnosť registrovaná ako „Almamet GmbH Handel mit 
Spänen und Pulvern aus Metall“) je spoločnosť obchodujúca s horčíkovými 
granulátmi a práškovým acetylidom vápenatým pre oceliarsky priemysel so 
sídlom v Ainringu v Nemecku21. Horčíkový granulát získava prevažne z Číny 
a práškový acetylid vápenatý prevažne od spoločnosti Novácke chemické 
závody  zo Slovenska22. 

(14) Almamet a Novácke chemické závody uzatvorili „Rámcovú dohodu 
o technickej a obchodnej spolupráci“, v ktorej sa obe strany zaviazali uzatvoriť 
dlhodobé partnerstvo s jasne vymedzenými právami a povinnosťami týkajúcimi 
sa predaja práškového acetylidu vápenatého v rámci EHP23. Na základe zmluvy 
poskytuje Almamet spoločnosti NCHZ okrem iného know-how v oblasti 
technologických postupov s cieľom zriadiť osobitné výrobné zariadenie, taktiež 
zabezpečuje poradenstvo v oblasti špecifikácií výrobkov, vrátane rozvoja 
nových typov a postupov výroby a využitia v budúcnosti. Zároveň je 
zodpovedná za vykonávanie účinného prieskumu trhu a poskytovanie 
informácií o súčasných potrebách odberateľov a potrebách očakávaných 
v budúcnosti, pokiaľ ide o kvantitu, kvalitu a cenu a za predaj výrobkov 
prostredníctvom kúpnych zmlúv. Almamet za poskytovanie všetkých týchto 
služieb dostáva odmenu, ktorej výška závisí od množstva predaných výrobkov.  

(15) Celkový obrat Almamet GmbH na celom svete v poslednom celom obchodnom 
roku pred prijatím tohto rozhodnutia bol [medzi 40 a 50] miliónov EUR24. 
Tržby z predaja práškového acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov 
v EHP – s výnimkou Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie -
v poslednom úplnom roku porušovania dosiahli [medzi 20 a 30] miliónov 
EUR25. Podnik sa ďalej označuje ako „Almamet“. 

II.2.3. Donau Chemie 

(16) Donau Chemie AG je rakúska spoločnosť pôsobiaca v chemickom priemysle so 
sídlom vo Viedni, Rakúsko. Vyrába acetylid vápenatý v Landecku v Tirolsku26. 
Donau Chemie AG dodáva granuláty acetylidu vápenatého plynárenskému 
priemyslu a práškový acetylid vápenatý oceliarskemu priemyslu27. Donau 
Chemie AG nakupuje určité množstvo horčíkových granulátov, ktoré pridáva 
do svojho práškového acetylidu vápenatého, ale nedodáva horčíkové granuláty 
samostatne.  

                                                 
21  [*]. Almamet okrem toho dodáva aj výrobky na báze horčíka pre chemické odvetvia.  
22  Pokiaľ ide o práškový acetylid vápenatý, uzatvorila spoločnosť Almamet s NCHZ zmluvu 

o spolupráci [pozri odôvodnenia (14) a (22)], ktorá sa týka výlučne práškového acetylidu 
vápenatého určeného na účely odsírovania. Spoločnosť Almamet kupovala práškový acetylid 
vápenatý určený na dezoxidáciu od iných zdrojov, pričom tento obchod predstavoval menej ako [*] 
jej obchodu s acetylidom vápenatým.  

23    [*]  
24 [*]  
25  [*] 
26  [*]  
27    [*] 
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(17) Celkový obrat Donau Chemie AG na celom svete v poslednom úplnom 
obchodnom roku pred prijatím tohto rozhodnutia bol 257 miliónov EUR28. 
Tržby z predaja práškového acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu 
vápenatého v EHP – s výnimkou Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej 
Británie - v poslednom úplnom roku porušovania dosiahli [medzi 10 a 20] 
miliónov EUR29. Podnik sa ďalej označuje ako „Donau Chemie“. 

II.2.4. Ecka  

(18) Skupina Ecka Granules vyrába neželezné kovové prášky a skupinu vedie 
podnik ECKA Granulate GmbH & Co KG vo Fürthe v Nemecku30. 

(19) Skupina Ecka Granules vyrábala a predávala horčíkové granuláty pre 
oceliarsky priemysel prostredníctvom Aluma GmbH vo Fridolfingu 
v Nemecku, svojej dcérskej spoločnosti, v ktorej má 100% účasť31. Táto 
obchodná činnosť bola od 1. januára 2006 prevedená do „non ferrum 
Metallpulver Gesellschaft mbH & Co KG“, 100% vlastnenej dcérskej 
spoločnosti spoločnosti Aluma GmbH, so sídlom v St. Georgen v Rakúsku32.  

(20) Non ferrum Metallpulver Gesellschaft mbH & Co KG vystupovala aj ako 
obchodný zástupca spoločnosti Carbide Sweden AB pre predaj práškového 
acetylidu vápenatého pre oceliarsky priemysel33.  

(21) Celkový obrat spoločnosti Ecka Granulate GmbH & Co KG na celom svete 
v poslednom celom obchodnom roku pred prijatím tohto rozhodnutia bol 
[medzi 900 a 1000] miliónov EUR34. Tržby z predaja horčíkových granulátov 
pre oceliarsky priemysel v poslednom úplnom roku porušovania dosiahli 
[medzi 10 a 20 miliónov EUR]35 v EHP– s výnimkou Španielska, Portugalska, 
Írska a Veľkej Británie. Obrat z predaja práškového acetylidu vápenatého Akzo 
Nobel v období, kedy sa podieľali na porušovaní v prípade tohto segmentu 
výrobkov dosiahol [*] EUR36. Podnik sa ďalej označuje ako „Ecka“. 

II.2.5. NCHZ 

(22) Novácke chemické závody, a.s. (ďalej ako „NCHZ“) je spoločnosť pôsobiaca 
v chemickom priemysle so sídlom v Novákoch na Slovensku, ktorá vyrába, 
okrem iného, acetylid vápenatý. Je významným dodávateľom granulátov 
acetylidu vápenatého na trh s plynom, pre ktorý má táto spoločnosť vlastnú 
marketingovú organizáciu. Pre oblasť oceliarskeho priemyslu predáva NCHZ 

                                                 
28  [*] 
29  [*] 
30  Pozri www.ecka-granules.com . 
31  [*] 
32  [*] 
33  [*]. Pozri tiež odôvodnenie (14). [*] 
34  [*] 
35  [*] 
36  [*] 

http://www.ecka-granules.com/
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práškový acetylid vápenatý podniku Almamet, s ktorým má dohodu 
o spolupráci37. NCHZ nedodáva horčíkové granuláty samostatne.  

(23) Spoločnosť NCHZ bola počas obdobia porušovania priamo alebo nepriamo 
vlastnená na viac ako 70%38 spoločnosťou 1. garantovaná, a.s. (Slovensko), 
investičnou spoločnosťou s ekonomickými aktivitami na Slovensku39. V roku 
2007 previedla 1. garantovaná, a.s. svoj podiel v NCHZ svojej dcérskej 
spoločnosti G1 Investments Limited (Cyprus) 40. V roku 2008 získala 100% 
podiel v NCHZ spoločnosť Disor Holdings Limited (Cyprus)41. 

(24) Celkový obrat NCHZ v poslednom celom obchodnom roku pred prijatím tohto 
rozhodnutia dosiahol 205 miliónov EUR42. Celkový obrat spoločnosti 
1.garantovaná v poslednom relevantnom obchodnom roku dosiahol výšku 229 
miliónov EUR43. Tržby spoločnosti NCHZ z predaja acetylidu vápenatého 
v EHP – s výnimkou Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie -  
v poslednom celom roku porušovania dosiahli výšku [medzi 20 a 30] miliónov 
EUR44. 

II.2.6.  SKW-Stahl Metallurgie (SKW)  

(25) SKW Stahl-Metallurgie GmbH, so sídlom v Unterneukirchen v Nemecku, je 
dodávateľom špeciálnych chemických látok. Je jedným z hlavných európskych 
dodávateľov práškového acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov pre 
oceliarsky priemysel45.  

(26) SKW-Stahl-Metallurgie GmbH je v súčasnosti 100%-nou dcérskou 
spoločnosťou SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. Obidva tieto subjekty sú 
ďalej označované ako „SKW“.  

(27) V roku 2004 a až do 30. augusta vrátane vlastnila spoločnosť SKW Stahl-
Technik GmbH & Co. KG, predchodcu spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie 
GmbH, spoločnosť Degussa AG, a to priamo a do výšky 100% (v súčasnosti 
Evonik Degussa GmbH, ďalej len „Degussa“) 46.  

(28) Degussa vyrábala a predávala acetylid vápenatý prostredníctvom dcérskej 
spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH. Veľká väčšina výrobkov sa používala 
v rámci podniku na výrobu dusíkatého vápna47. V roku 2003 Degussa oddelila 

                                                 
37  Pozri odôvodnenie (14). [*]  
38  [*] 
39  Pozri www.garantovana.sk a [*]. 
40  Tlačová správa spoločnosti 1.garantovaná a.s. zo 7.6.2007 [*]. 
41  [*] 
42  [*] 
43  [*] Pozri tiež odôvodnenie (334).  
44  [*] 
45  [*] a www.skw-steel.com. 
 [*]  
46  [*] Degussa AG sa stala Degussa GmbH a teraz je Evonik Degussa GmbH. Pozri aj odôvodnenie 

(31).  
47  Kyanamid je hnojivo. [*]  

http://www.garantovana.sk/
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externý predaj acetylidu vápenatého od výroby vzhľadom na možný prevod 
predajných aktivít v súvislosti s acetylidom vápenatým. Výroba zostala v SKW 
Stahl-Technik GmbH a externý predaj sa presunul na nový subjekt SKW Stahl-
Technik GmbH & Co. KG. 

(29) Od 30. augusta 2004 48 získal SKW Stahl-Technik GmbH & Co. KG 
spoločnosť Arques AG (teraz ARQUES Industries AG, ďalej len „Arques“), 
podnik s reštrukturalizačnou praxou, ktorý sa zameriava na akvizície 
spoločností v osobitných situáciách49, a to prostredníctvom bezprostredného 
vlastníka, subjektu Arques BeteiligungsgesellschaftmbH50. 

(30) Arques reorganizoval SKW: obchodné meno spoločnosti SKW Stahl-Technik 
GmbH & Co. KG sa zmenilo na SKW Stahl-Metallurgie GmbH51 a názov 
spoločnosti Arques BeteiligungsgesellschaftmbH sa zmenil na SKW Stahl-
Metallurgie Holding GmbH a neskôr SKW Stahl-Metallurgie Holding AG52. 
Arques zostal vlastníkom spoločnosti SKW do výšky 100% do 30. novembra 
2006, kedy bola spoločnosť SKW Stahl-Metallurgie Holding AG kótovaná na 
burze a udržal si väčšinu akcií do 20. júla 200753.  

(31) Po odpredaji aktivít SKW v oblasti predaja acetylidu vápenatého spoločnosti 
Arques pokračovala spoločnosť Degussa vo výrobe acetylidu vápenatého 
prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti  SKW Stahl-Technik GmbH, ktorý 
bol reorganizovaný a premenovaný na SKW Metallurgie GmbH54 a neskôr 
AlzChem Hart GmbH55. Degussa taktiež naďalej dodávala práškový acetylid 
vápenatý SKW na základe dlhodobej zmluvy, ktorá bola uzatvorená pred 
prevodom aktivity na Arques56. Všetok práškový acetylid vápenatý predávaný 
podnikom SKW teda pochádza z Degussy57.  

(32) Celkový obrat SKW na celom svete v poslednom celom obchodnom roku pred 
prijatím tohto rozhodnutia bol 377 miliónov EUR58. Tržby SKW z predaja 
acetylidu vápenatého a horčíka v EHP – s výnimkou Španielska, Portugalska, 
Írska a Veľkej Británie - v poslednom celom roku porušovania dosiahli [medzi 
20 a 30] miliónov EUR59. 

                                                 
48  [*] 
 Z právneho pohľadu sa prevod SKW z Degussy na Arques  uskutočnil 30.8.2004 [*] 
49  [*] 
50  SKW Stahl-Metallurgie GmbH sa stala 100 % dcérskou spoločnosťou Arques 

BeteiligungsgesellschaftmbH, ktorú úplne vlastní Arques AG. 
51  Na začiatku roka 2005. [*] 
52  K 26.5.2006. [*]. 
53  [*] 
54  [*]  
55  [*] 
56  [*] 
57  Od AlzChem Hart GmbH (a jej predchodcov). [*] Menšie množstvá granulátu acetylidu vápenatého 

pochádzali z TDR. [*] 
58  [*] 
59  [*] 
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(33) Celkový obrat Degussy na celom svete v poslednom celom obchodnom roku 
pred prijatím tohto rozhodnutia bol 11 511 miliónov EUR60.  Celkový obrat 
spoločnosti Arques na celom svete v poslednom celom obchodnom roku pred 
prijatím tohto rozhodnutia bol 5 505 miliónov EUR61. 

II.2.7. HSE/TDR 

(34) TDR-Metalurgija d.d. (ďalej len „TDR“) je výrobca pôsobiaci v oblasti 
elektrotechnického a chemického priemyslu, so sídlom v Ruše (Maribor) 
v Slovinsku. Zaoberal sa výrobou acetylidu vápenatého a ferozliatin62. TDR 
dodával granuláty acetylidu vápenatého plynárenskému priemyslu, ako aj 
práškový acetylid vápenatý pre oceliarsky priemysel63.  

(35) Majoritným vlastníkom (74,4%) TDR bola štátom vlastnená spoločnosť na 
výrobu elektrickej energie Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (ďalej len 
„HSE“)64. HSE odpredal TDR spoločnosti W & P Profil – Solarvalue holding 
d.o.o. dňa 20. decembra 200665. TDR zastavila výrobu acetylidu vápenatého 
1. októbra 2007 a od 28. apríla 2008 je v konkurznom konaní66.  

(36) Celkový obrat skupiny HSE na celom svete v poslednom celom obchodnom 
roku pred prijatím tohto rozhodnutia bol približne 900 miliónov EUR67. 
Celkový obrat podniku TDR-Metalurgija d.d. na celom svete v poslednom 
celom obchodnom roku pred vyhlásením konkurzu dosiahol 28,3 miliónov 
EUR68. Celkové tržby TDR z predaja acetylidu vápenatého v EHP – s 
výnimkou Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie -v poslednom celom 
roku porušovania dosiahol [medzi 10 a 20] miliónov EUR69. 

II.3 Opis trhu (obdobie rokov 2000 – 2007) 

II.3.1.  Ponuka 

(37) V EHP je obmedzený počet výrobcov a dodávateľov acetylidu vápenatého. 
Okrem siedmich výrobcov/dodávateľov uvedených v odôvodneniach (9) až 
(33) existovalo ďalších sedem výrobcov/dodávateľov s odhadovaným 
kombinovaným spoločným podielom na trhu v EHP približne vo výške 15% 

                                                 
60  [*] 
61  [*] 
62  HSE, výročná správa za rok 2006, s. 40. 
63  [*] 
64  Ďalšími významnými akcionármi boli slovinská železničná spoločnosť Holding Slovenske 

zeleznice d.o.o. a TDR d.o.o. – v likvidaciji.  
65  TDR, výročná správa za rok 2006, s. 23. W&P Profil – Solarvalue Holding d.o.o. nadobudla akcie 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (74,44 %), Holding Slovenske zeleznice d.o.o. (8,37 %) a TDR 
d.o.o. – v likvidaciji (7,83 %). 

66  [*] 
67  [*] 
68  [*] 
69  [*] 
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v prípade práškového acetylidu vápenatého a 31% v prípade granulátov 
acetylidu vápenatého70.  

(38) Dodávané objemy sa znížili z takmer 310 000 ton v roku 2003 na 260 000 ton 
v roku 2006 a vznikla nadkapacita71. Celková hodnota tržieb v tomto období sa 
zvýšila zo 120 miliónov EUR na 131 miliónov EUR, je však potrebné 
poznamenať, že v tomto období sa výrazne zvýšili náklady na energiu, ktoré 
predstavujú pre výrobcov významnú nákladovú položku72.  

(39) V prípade horčíkových granulátov sa odhadovaný objem dodávok v EHP zvýšil 
z približne 16 000 ton v roku 2003 na 22 000 ton v roku 2006 a odhadovaná 
celková hodnota tržieb sa v tomto období zvýšila z 29 miliónov EUR na 45 
miliónov EUR73. Väčšia časť spotreby bola dovezená takmer všetka z Číny74. 
Traja najväčší dodávatelia horčíkových granulátov pre oceliarsky priemysel 
v Európe boli Almamet, Ecka a SKW so spoločným trhovým podielom vo 
výške približne [60-80]%75. Na trhu76 boli aj iní menší obchodníci a rastúci 
počet priamych vývozcov z Číny77.  

II.3.2. Dopyt 

(40) Odberateľov acetylidu vápenatého možno rozdeliť na tých, ktorí pôsobia 
v oceliarskom priemysle (odberatelia práškového acetylidu vápenatého) 
a odberateľov, ktorí pôsobia v plynárenskom priemysle (odberatelia granulátov 
acetylidu vápenatého). V obidvoch kategóriách bol počet odberateľov 
obmedzený, pričom každý z nich mal viacero závodov v EHP.  

(41) Odberatelia práškového acetylidu vápenatého zvyčajne nakupujú od viacerých 
dodávateľov. V oblastiach s jediným výrobcom (napr. severná Európa) 
odberateľ v prvom rade odoberá výrobky od dodávateľa na domácom trhu.  

(42) V prípade plynárenského priemyslu bol trh stabilnejší, pretože plynárne 
z technických dôvodov zvyčajne využívajú iba jedného dodávateľa acetylidu 
vápenatého78.  

(43) Dopyt po acetylide vápenatom klesal v dôsledku hospodárskeho a technického 
vývoja79. V dôsledku rastúcich nákladov na koks a elektrickú energiu sa horčík 

                                                 
70  [*] Odhad trhových podielov sa zakladá na údajoch od podnikov zapojených do tohto konania za 

rok 2006. Pozri odôvodnenia (44) a (46). 
71  [*] 
72  [*] 
73  [*] 
74  Výrobný proces horčíka je z hľadiska energií veľmi náročný. Spoločnosť Ecka bola jediným 

výrobcom v EHP, pozri odôvodnenie (19). [*] 
75  Odhad na základe údajov za rok 2006 použitých pri výpočtoch uvedených v odôvodneniach (44) 

a (46). 
76  [*]. Ich jednotlivé objemy predaja bol nižšie ako 1 000 ton ročne.  
77  [*] 
78  [*] 
79  Výstavba efektívnejších oceliarní a rastúce nahrádzanie zvárania a rezania acetylénom 

efektívnejšími technológiami.  
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stal príťažlivejšou alternatívou. Niektorí odberatelia mohli ľahko prejsť 
z používania práškového acetylidu vápenatého na používanie horčíkových 
granulátov, čo bolo v tom období trendom. Okrem toho, konsolidácia 
európskeho oceliarskeho a plynárenského priemyslu viedla k vyššej trhovej sile 
odberateľov. 

II.3.3. Geografický rozmer podnikania s acetylidom vápenatým 
a horčíkom 

(44) Acetylid vápenatý je výbušný a preto sa pomerne ťažko prepravuje. To viedlo 
k rozdeleniu EHP na štyri oblasti:  

− severská oblasť; 
− Veľká Británia a Írsko; 
− Iberský polostrov; 
− kontinentálna Európa.80  

 
(45) V prípade horčíkových granulátov sú požadované objemy v porovnaní 

s práškovým acetylidom vápenatým podstatne nižšie a výrobok sa hlavne 
dovážal z Číny81. Dodávatelia sa vo veľkej miere pridŕžali zemepisného 
modelu uvedeného v odôvodnení (44) zavedeného pre acetylid vápenatý.  

(46) Odhadované trhové podiely v roku 2006 na trhu EHP v prípade granulátov 
acetylidu vápenatého pre trh s plynom, práškového acetylidu vápenatého pre 
trh s oceľou a horčíkových granulátov pre trh s oceľou boli takéto.  

Tabuľka 1: Trhové podiely82  

2006 Práškový acetylid 
vápenatý  

(%) 

Granuláty 
acetylidu 

vápenatého  
(%) 

Horčíkové 
granuláty 

(%) 

Akzo Nobel [15-25%] [< 10%] / 
Almamet [15-25%] / [15-25%] 
Donau Chemie [10-15%]   [< 10%] / 
Ecka [< 10 %]* / [25-35%] 
NCHZ [10-15%]** [25-35%] / 
SKW [25-35%] [< 10%] [15-25%] 
TDR [10-15%] [15-20%] / 
Ostatní [15-20%] [30-35%] [30%] 
Spolu 100% 100% 100% 

  (*) = predaje Akzo Nobel prostredníctvom spoločnosti Ecka  
  (**) = predaje prostredníctvom spoločnosti Almamet 

                                                 
80  [*]  
81  Pozri odôvodnenia (7) a (39).  
82  Zdroje: Odpovede na  žiadosť o informácie [*] týkajúce sa obratu príslušného výrobku 

v kombinácii s údajmi o veľkosti trhu EHP a trhových podieloch ostatných spoločností pôsobiacich 
v EHP, najmä [*].  

 V porovnaní s tabuľkou v oznámení námietok, ktorá nebola spochybnená, boli aktualizované iba 
údaje o obrate podnikov zapojených do tohto konania.  
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III. KONANIE 

(47) Akzo Nobel predložila dňa [*] žiadosť o oslobodenie na základe Oznámenia 
Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov83 
(„oznámenie o zhovievavosti z roku 2002“). Žiadosť sa týkala kartelových 
postupov pre práškový acetylid vápenatý pre oceliarsky priemysel a granuláty 
acetylidu vápenatého pre plynárenský priemysel84. Akzo Nobel dostala 
podmienečné oslobodenie 20. decembra 200685. 

(48) Komisia vykonala 16. januára 2007 vyšetrovania na mieste v Rakúsku, 
Nemecku, na Slovensku a v Slovinsku na základe rozhodnutí podľa článku 20 
ods. 4 nariadenia Rady č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel 
hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy („rozhodnutie o 
kontrole“ a „nariadenie č. 1/2003“) v priestoroch (dcérskych spoločností) 
Almamet, Donau Chemie, Ecka, NCHZ, SKW a TDR86.  

(49) Donau Chemie, Almamet, Degussa a NCHZ predložili dňa [*] žiadosti 
o oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút podľa Oznámenia Komisie 
o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov („oznámenie o 
zhovievavosti z roku 2006“)87. Žiadosti podniku Almamet a NCHZ sa 
vzťahovali iba na práškový acetylid vápenatý. Žiadosť podniku Degussa sa 
vzťahovala aj na horčíkový granulát 88 a  žiadosť Donau Chemie sa vzťahovala 
na práškový acetylid vápenatý, granuláty acetylidu vápenatého a horčíkové 
granuláty89. Donau Chemie a Degussa boli 20. júna 2008 informované, že ich 
podklady splnili kritériá na získanie spôsobilosti na zníženie pokút 90. Almamet 
a NCHZ boli v ten istý deň informované, že ich podklady nesplnili kritéria na 
oprávnenie na zníženie pokút 91.  

(50) Komisia poslala žiadosti o informácie na základe článku 18 ods. 2 nariadenia 
č. 1/2003 medzi 11. júlom 2007 a 9. marcom 200992.  

(51) Komisia 24. júna 2008 prijala oznámenie námietok a poslala ho 
zainteresovaným stranám 25. júna 200893. Všetky strany si vyžiadali a dostali 
CD-ROM obsahujúci dokumenty prístupné v spise Komisie94. Väčšina strán si 
taktiež prezrela dokumenty a vyhlásenia, ktoré boli prístupné iba v priestoroch 
Komisie95. 

                                                 
83  Ú. v. ES C45, 19.2.2002, s. 3. 
84  [*]  
85 V súlade s bodom 8 písm. a) oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. [*]. 
86  Rozhodnutia o kontrole [*]. Dodatočné prešetrovanie sa vykonalo 13.12.2007 v priestoroch iného 

podniku . Rozhodnutie o kontrole [*]. 
87  Ú. v. EÚ C298, 8.12.2006, s. 17. 
88  [*] 
89  [*] 
90  [*] 
91  [*] 
92    žiadosť o informácie z [*] 
93  [*] 
94  [*] 
95  [*] 1.garantovaná a.s., Arques, Holding Slovenske elektrarne d.o.o. a TDR Metalurgija d.d. toto 

právo nevyužili.  
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(52) S výnimkou TDR Metalurgija d.d. všetci adresáti oznámenia námietok 
predložili písomné pripomienky96. Ústne vypočutie sa konalo 
10. a 11. novembra 200897.  

IV. OPIS UDALOSTÍ  

(53) Dodávatelia práškového acetylidu vápenatého, granulátov acetylidu vápenatého 
a horčíkových granulátov uvedení v kapitole II.2 udržiavali pravidelné 
vzájomné kontakty na viacstrannom a dvojstrannom základe s cieľom 
obmedziť hospodársku súťaž, pokiaľ ide o ich dodávky práškového acetylidu 
vápenatého, granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov. Prijali 
dohody o rozdelení trhu, zavedení kvót, prideľovaní odberateľov, určovaní cien 
a výmene citlivých obchodných informácií na podstatnej časti trhu EHP. Tieto 
dohody trvali minimálne od 7. apríla 2004 do 16. januára 200798. 

IV.1 Práškový acetylid vápenatý 

(54) Od začiatku 21. storočia bol na ceny práškového acetylidu vápenatého pre 
oceliarsky priemysel vyvíjaný tlak, pričom náklady sa zvýšili a dopyt klesol99. 
Tento vývoj viedol k stretnutiam hlavných európskych dodávateľov 
práškového acetylidu vápenatého100. Podľa účastníkov stretnutí bola hlavným 
cieľom dohôd prijatých na týchto stretnutiach stabilizácia trhu prostredníctvom 
dohodnutia fixných trhových podielov a cien101. Pre účely tohto rozhodnutia je 
ustanovené, že tieto dohody sa vzťahovali na odberateľov v rámci EHP okrem 
Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie 102. 

IV.1.1. Organizácia 

(55) V prípade práškového acetylidu vápenatého sa v období od 22. apríla 2004 do 
9. januára 2007 uskutočnilo alebo plánovalo minimálne 12 viacstranných 
stretnutí103.  

(56) Stretnutia sa plánovali na ráno a trvali dve až tri hodiny. Taktiež boli bežné 
stretnutia pri večeri večer pred plánovaným stretnutím104. Stretnutia sa 

                                                 
96  [*] Spoločnosť TDR Metalurgija iba informovala Komisiu, že je v konkurze. [*] 
97  Na ústnom vypočúvaní sa zúčastnili všetci adresáti oznámenia námietok okrem TDR Metalurgija 

d.d. a 1.garantovaná a.s. TDR Metalurgija nepožiadala o ústne vypočutie a 1.garantovaná predložila 
žiadosť o ústne vypočutie až po konaní ústneho vypočutia [*]. Žiadosť zamietol vyšetrovateľ 
17.11.2008. [*] po vypočutí predložila dňa 6.1.2009 ďalší doklad, v ktorom odpovedala na niektoré 
otázky Komisie na ústnom vypočutí [*].  

98  Pozri kapitolu VII tohto rozhodnutia týkajúcu sa dĺžky trvania porušovania právnych predpisov zo 
strany jednotlivých adresátov. 

99  Pozri kapitolu II.3.  
100  [*]  
101  [*] 
102  Pozri odôvodnenie (44) a dokumenty z kontroly [*]  
103  Pozri kapitolu IV.1.3., kde sú podrobné dôkazy o konkrétnych stretnutiach.  
104  [*] dokument z kontroly [*]  
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najčastejšie organizovali v konferenčných miestnostiach hotelov/reštaurácií 
nachádzajúcich sa v strednej Európe. Prvé dve stretnutia sa uskutočnili 
v priestoroch podniku Almamet105. Skutočnosť, že stretnutia sa konali, bola 
tajná106. Nepripravovali sa žiadne oficiálne pozvánky, program a nespisovali sa 
z nich zápisnice. Stretnutia zvyčajne organizoval vždy iný účastník, ktorý 
informoval ostatných o presnom mieste konania telefonicky niekoľko týždňov 
vopred107. Ak napríklad niekto oznámil stretnutia e-mailom, ostatní ho ihneď 
kritizovali108. Cestovné záznamy účastníkov sa často nepravdivo vzťahovali na 
návštevy dodávateľov alebo odberateľov109. Dokumenty týkajúce sa stretnutí 
boli obmedzené na minimum a nevypracovávali sa žiadne oficiálne záznamy zo 
stretnutí110. Väčšinou si účastníci dohodli dátum a miesto ďalšieho stretnutia už 
na stretnutí111.  

(57) Vo všeobecnosti sa na týchto stretnutiach zúčastňovala stála skupina ľudí112: 

− z Akzo Nobel sa zvyčajne zúčastňoval [zamestnanec] Akzo Nobel 
Surface Chemistry AB, neskôr [zamestnanec] Carbide Sweden AB113. 
Príležitostne ho sprevádzal [zamestnanec] Carbide Sweden114, 

− za Almamet GmbH sa zúčastňoval [zamestnanec]115, 

− Donau Chemie AG zastupoval [zamestnanec] 116, 

− za Ecka sa zúčastňoval [zamestnanec] Ecka Granulate GmbH & Co 
KG117, 

− NCHZ zastupoval [zamestnanec] Nováckych chemických závodov, 
a.s.118,  

− za SKW sa zúčastňoval [zamestnanec] SKW Stahl-Technik GmbH & 
Co. KG (neskôr SKW Stahl-Metallurgie GmbH) a [zamestnanec]  SKW 
Stahl-Technik GmbH (neskôr SKW Metallurgie GmbH)119, neskôr ho 

                                                                                                                                             
 Z tohto dôvodu sa dôkazy v spise Komisie niekedy vzťahujú na deň pred dátumom stretnutia, ktorý 

sa používa ako dôkaz o stretnutí v tomto rozhodnutí.  
105  Pozri odôvodnenia (64) a (67). 
106  [*] 
107  [*] 
108  [*] 
109  [*] 
110  [*] 
111  [*] 
112  Pozri kapitolu IV.1.3. [*] 
113  [*] 
114  [*] 
115  [*] 
116  [*]  
117  [*]  
118  [*]  
119  Teraz AlzChem Hart GmbH. 
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nahradil [zamestnanec] SKW Stahl-Metallurgie GmbH120. 
[zamestnanec]  SKW zostal zamestnancom SKW Stahl-Technik GmbH 
(neskôr SKW Metallurgie GmbH), ale de facto pracoval pre SKW 
Stahl-Technik GmbH & Co KG (v súčasnosti SKW Stahl-Metallurgie 
GmbH) a zúčastňoval sa kartelu v jej mene121.  

− TDR zastupoval [zamestnanec] TDR Metalurgija d.d., často 
sprevádzaný [zamestnanec] TDR Metalurgija d.d.122, 

(58) Okrem toho boli účastníci v pravidelnom, často telefonickom, kontakte 
s cieľom implementovať dohody týkajúce sa osobitných záležitostí, ako 
napríklad úrovne cien pre určitých zákazníkov123. Tieto dvojstranné kontakty 
existovali už pred začatím mnohostranných stretnutí124.  

IV.1.2.  Obsah 

(59) Počas mnohostranných stretnutí a ostatných kontaktov si účastníci rozdeľovali 
trh, prideľovali odberateľov a určovali ceny. Rozhodli sa ustáliť podiely 
dodávok a koordinovať budúce dodávky a zvýšenia cien. Na úvodnom stretnutí 
sa navzájom informovali o svojich výrobných kapacitách a objemoch 
dodávaných jednotlivým odberateľom v oceliarskom priemysle a vytvorili 
z týchto informácií tabuľku rozdelenia trhu, ktorá slúžila ako základ pre status 
quo na trhu125. 

(60) Počas následných mnohostranných stretnutí sa trhové podiely monitorovali 
prostredníctvom aktualizácie tabuľky trhu (obsahujúcej tržby do dátumu 
stretnutia a odhadované tržby v nadchádzajúcom období) a porovnania týchto 
aktualizácií s odsúhlaseným rozdelením trhu126. Rozhovory sa uskutočnili 
v prípade, keď boli dohodnuté trhové podiely prekročené alebo obídené, a 
zahŕňali prijatie možných kompenzačných opatrení127. Požiadavky na 
navýšenie objemov sa zamietli v prípade, že by to viedlo k porušeniu 

                                                 
120  [*].[Zamestnanec] SKW zostal až po odchod do dôchodku v septembri 2006 zamestnancom 

dcérskej spoločnosti Degussy SKW Stahl-Technik GmbH, neskôr SKW Metallurgie GmbH (a teraz 
AlzChem Hart GmbH). Jeho nástupca bol zamestnancom dcérskej spoločnosti Arques SKW Stahl-
Metallurgie GmbH. 

121  S touto skutočnosťou súhlasí SKW Stahl-Metallurgie GmbH aj Degussa GmbH. [*]  
122  [*] 
123  [*]  
124  V spise Komisie možno nájsť rôzne príklady dvojstranných kontaktov. Napríklad:  

– medzi SKW a TDR: [*]  
– medzi Akzo Nobel a Donau Chemie: pozri [*] 
– medzi Ecka a SKW: [*] 
– medzi SKW a Akzo Nobel: [*] 
– medzi SKW a Donau Chemie: [*] 
– medzi TDR a NCHZ: [*] 
– medzi Akzo Nobel a TDR: [*] 
– medzi Akzo Nobel a NCHZ/Almamet: [*] 

125  Pozri opis stretnutia dňa 22.4.2004 v odôvodnení (65) a opis stretnutia dňa 7.9.2004 v odôvodnení 
(68). 

126  [*] 
127 Pozri napríklad [*]. Pozri aj odôvodnenia (86) alebo (130). 
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odsúhlasenej kvóty128. Spis Komisie obsahuje niekoľko kópií týchto tabuliek 
rozdelenia trhu129. 

(61) Tabuľky týkajúce sa trhu opísali viaceré strany zapojené do tohto konania 
takto: 

•  Akzo Nobel: [*]130 

•  Donau Chemie : [*]131 132 

•  Almamet :[*]133 

•  Degussa :[*]134 

•  NCHZ : [*]135. 

(62) Na viacerých stretnutiach účastníci okrem delenia trhu prediskutovali 
a odsúhlasili všeobecné zvýšenia cien práškového acetylidu vápenatého136. 
Komisia má dôkazy, že ceny a zvýšenia cien boli prediskutované a/alebo 
odsúhlasené na minimálne šiestich z dvanástich stretnutí137. Zvyčajne sa 
stanovila výška zvýšenia cien za šesť mesiacov138 a nie skutočná konečná 
cena139 

(63) Odsúhlasené zvýšenia cien sa zvyčajne zaviedli. Napríklad, [*].140 Ceny 
a objemy pre jednotlivých odberateľov sa ďalej rozoberali a/alebo koordinovali 
prostredníctvom dvojstranných (telefonických) kontaktov141. [*].142  

IV.1.3. Chronologický prehľad 

IV.1.3.1. 22. apríl 2004  

(64) Prvé stretnutie, ktoré sa týka  účelu tohto rozhodnutia, sa uskutočnilo 22. apríla 
2004 v priestoroch spoločnosti Almamet v Ainringu v Nemecku143. Účastníkmi 
stretnutia boli Almamet, Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR144. 

                                                 
128  Pozri odôvodnenie (109). 
129  [*] 
130  [*] 
131  [*] 
132  [*] 
133  [*] 
134  [*] 
135  [*] 
136  [*] 
137  [*] dokumenty z kontroly [**] dokumenty z kontroly [*]. Pozri aj kapitolu IV.1.3. 
138  [*] 
139  [*] dokument z kontroly [*] 
140  [*] 
141  [*] 
142  [*] dokument z kontroly [*] 
143 Pozri napríklad [*], dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na žiadosť o informácie [*] odpoveď 

z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
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(65) Cieľom tohto stretnutia bolo dosiahnuť dohodu o zvýšení ceny acetylidu 
vápenatého145. [*].146 Ostatní účastníci takisto popísali trh a problémy, ktorým 
čelia147. Následne, účastníci poskytli jednotlivé údaje o trhu, na základe ktorých 
sa vypracovala tabuľka rozdelenia trhu s predpokladanými objemami budúcej 
výroby148. [*]149. Tiež sa dohodli na tom, že vo všeobecnosti sa musí zvýšiť 
cena , výsledkom čoho bolo  navrhnuté zvýšenie ceny a jeho okamžitá 
implementácia150. [*].151  

(66) [*].152 

IV.1.3.2. 7. september 2004 

(67) Druhé stretnutie sa konalo 7. septembra 2004 opäť v priestoroch spoločnosti 
Almamet v Ainringu v Nemecku153. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 
spoločností Almamet, Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR154. 

(68) Účastníci referovali a diskutovali o objemoch a cenách acetylidu vápenatého za 
štvrtý štvrťrok roku 2004155. Takisto diskutovali o pridelení objemov 
jednotlivým odberateľom a úrovni cien na rok 2005, pričom sa zobrali do 
úvahy náklady na elektrinu a koks156. [*].157 [*]158. Účastníci súhlasili so 
zvýšením cien a udržaním dohodnutej cenovej úrovne na najbližších šesť 
mesiacov159. [*].160 

(69) [*].161 

IV.1.3.3. 3. november 2004 

(70) Tretie stretnutie sa konalo 3. novembra 2004 v priestoroch Gasthof Mossleitner 
vo Freilassingu v Nemecku162. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia spoločností 
Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR163. 

                                                                                                                                             
144  To isté. 
145  [*] dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
146  [*] 
147  [*] dokument z kontroly [*] 
148  [*] dokument z kontroly [*]. Objemy v prípade Akzo Nobel odhadoval účastník.  
149  [*] 
150  [*] dokument z kontroly [*] 
151  [*]  
152  [*]  
153  [*] dokument z kontroly [*], dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 

odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z 
[*] na  žiadosť o informácie [*]. 

154  To isté. 
155  [*] dokument z kontroly [*] 
156  [*] dokument z kontroly [*] 
157  [*] 
158  [*] 
159  [*] dokument z kontroly [*] 
160  [*] 
161  [*] 
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(71) Účastníci si zo sebou priniesli údaje o vlastných objemoch predaja164. Tabuľka 
rozdelenia trhu bola aktualizovaná a diskutovalo sa o cenách165. [*].166. Navrhlo 
sa zachovať stabilné trhové podiely, aby sa to neodrazilo negatívne na cenovej 
úrovni.167 [*].168 [*].169  

IV.1.3.4. 24. január 2005 

(72) Štvrté stretnutie sa konalo 24. januára 2005 v priestoroch Sporthotel Penz 
v Innsbrucku v Rakúsku170. Účastníkmi boli Akzo Nobel, Almamet, Donau 
Chemie, NCHZ, SKW a TDR171. 

(73) [*].172 Prediskutovali sa objemy, zákazníci a ceny súvisiace s oceliarskym 
priemyslom173. [*].174 [*].175[*].176 

IV.1.3.5. 7. apríl 2005 

(74) Piate mnohostranné stretnutie zorganizoval NCHZ 7. apríla 2005 v hoteli Best 
Western Sergijo v Piešťanoch na Slovensku177. Účastníkmi boli Akzo Nobel, 
Almamet, Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR178. 

(75) Nahlásili sa objemy a prediskutovali odberatelia a ceny179. [*].180 Pre 
niektorých individuálnych odberateľov sa stanovili ceny a/alebo objemy181. 
Prediskutovali sa trendy na trhu, ako napríklad, ako by sa odrazil rast ceny 

                                                                                                                                             
162 [*] dokument z kontroly [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] odpoveď z [*] na  

žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*], odpoveď z [*] a  žiadosť o informácie [*]. 
163  To isté. 
164  [*] 
165  [*], dokumenty z kontroly [*]  
166  [*] 
167  [*] Tabuľka rozdelenia trhu vypracovaná počas tohto stretnutia sa našla v priebehu kontrol 

v priestoroch [*] a neskôr bola predložená zo strany niekoľkých ďalších účastníkov.  
168  [*] 
169  [*] 
170  [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 

dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť 
o informácie [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 

171  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 170.  
172  [*] dokument z kontroly [*] 
173  [*] dokument z kontroly [*] 
174  [*] 
175  [*] 
176  [*] dokumenty z kontroly [*] 
177  [*] dokumenty z kontroly [*] dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 

odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z 
[*] na  žiadosť o informácie [*]. Večer predtým sa účastníci stretli na večeri.  

178 Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 177. 
179  [*] dokumenty z kontroly [*] 
180  [*] 
181  [*] dokumenty z kontroly [*] 
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elektriny na cene acetylidu vápenatého a aké je riziko zmeny metódy 
odsírovania u jednotlivých odberateľov182.  

IV.1.3.6. 12. júl 2005 

(76) Šieste stretnutie zorganizoval podnik TDR 12. júla 2005 v Maribore 
v Slovinsku183. Účastníkmi boli Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, NCHZ, 
SKW a TDR184. 

(77) Prediskutovali sa odberatelia a ceny a nahlásili sa objemy za prvú polovicu 
roka a prognózy pre zostávajúcu časť roka185. Tabuľka rozdelenia trhu bola 
aktualizovaná186. Dátum a miesto konania ďalšieho stretnutia už boli 
dohodnuté187.  

IV.1.3.7. 22. november 2005 

(78) Siedme stretnutie zorganizoval podnik Donau Chemie 22. novembra 2005 
v hoteli Schild vo Viedni v Rakúsku188. Účastníkmi boli Almamet, Donau 
Chemie, NCHZ, SKW a TDR189.  

(79) Zápisnica [*] z tohto stretnutia dokazuje, že sa diskutovalo o objemoch na roky 
2005 a 2006 a cenách pre jednotlivých odberateľov.190 [*].191 [*].192 [*].193 
Dohodlo sa zvýšenie cien194 . V súvislosti so zvýšením cien sa nízka cena 
alternatívneho výrobku považovala za problém195. Prediskutovali sa takisto 
osobitné problémy Donau Chemie spojené s likvidáciou jej elektrárne196. [*].197  

                                                 
182  [*] dokument z kontroly [*] 
183  [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] odpoveď z [*] na  

žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o 
informácie [*]. 

184  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 183. 
185  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] 
186 [*] dokument z kontroly [*] 
187  [*] dokumenty z kontroly [*] 
188  [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z 

kontroly [*] dokument z kontroly [*], odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  
žiadosť o informácie [*], odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 

189  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 188.  
190  [*] dokument z kontroly [*] 
191  [*] 
192  [*]  
193  [*] 
194  [*] dokument z kontroly [*] 
195  [*] dokument z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
196  To isté. 
197  [*] 
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IV.1.3.8. 21. február 2006 

(80) Ôsme stretnutie zorganizoval podnik SKW 21. februára 2006 v hoteli 
Gersbergalm v obci Gaisberg bei Salzburg v Rakúsku198. Stretnutia sa 
zúčastnili zástupcovia spoločností Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, 
NCHZ, SKW a TDR199. 

(81) [*].200 [*].201 [*].202 [*].203 Pre niektorých individuálnych odberateľov boli 
stanovené ceny204. [*].205  

(82) [*].206 

IV.1.3.9. 25. apríl 2006 

(83) Deviate mnohostranné stretnutie zorganizoval podnik NCHZ 25. apríla 2006 
v hoteli Pod Zámkom v Bojniciach na Slovensku207. Účastníkmi boli Almamet, 
Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR208. [*].209. Ecka bol opätovne 
upovedomený o tomto stretnutí.210 

(84) Ako obyčajne, tabuľka trhu bola aktualizovaná v porovnaní s odhadovanou 
a skutočnou spotrebou odberateľov a podielmi dodávateľov211. Prediskutovali 
a odsúhlasili sa aj zvýšenia cien pre jednotlivých odberateľov212. 

IV.1.3.10. 11. júl 2006 

(85) Desiate mnohostranné stretnutie zorganizoval podnik TDR 11. júla 2006 
v hoteli Piran,  Piran, Slovinsko213. Stretnutia sa zúčastnili Akzo Nobel, 
Almamet, Donau Chemie, Ecka, SKW a TDR214. [*].215 

                                                 
198  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z 

kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  
žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 

199  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 198.  
200  [*] 
201  [*] 
202  [*] 
203  [*] 
204  [*] dokument z kontroly [*] 
205  [*] 
206  [*] 
207  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z 

kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*].  

208  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 207.  
209  [*] 
210  [*] dokumenty z kontroly [*] 
211  [*] dokumenty z kontroly [*] 
212  [*] dokument z kontroly [*] 
213  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z 

kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
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(86) [*].216 [*].217 [*].218 [*].219 [*].220  

(87) [*].221 

IV.1.3.11. 10.október 2006 

(88) Jedenáste viacstranné stretnutie organizoval Ecka 10. októbra 2006 
v reštaurácii Magazin v Salzburgu v Rakúsku.222 Stretnutia sa zúčastnili Akzo 
Nobel, Almamet, Donau Chemie, Ecka, NCHZ, SKW a TDR.223 [*].224 

(89) [*].225 [*].226 [*].227 [*].228 Počas stretnutia sa hovorilo aj o otázkach týkajúcich 
sa horčíka, prinajmenšom medzi niektorými účastníkmi229. 

IV.1.3.12. 9. január 2007 

(90) Na stretnutí 10. októbra sa dohodlo, že nasledujúce stretnutie sa uskutoční 
9. januára 2007 vo Viedni.230 [*].231 

(91) [*]232 [*].233 [*].234. Zdá sa, že vzhľadom na tieto signály padlo rozhodnutie 
o zrušení plánovaného stretnutia235. 

                                                                                                                                             
214  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 213 a [*].  
215  [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie I [*] 
216  [*] 
217  [*] 
218  [*] 
219  [*] 
220  [*] 
221  [*]  
222 [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokument z kontroly [*] dokument z 

kontroly [*] dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  
žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o 
informácie [*]. Väčšina účastníkov strávila noc v hoteli Gmachl v Bergheime. Viacero 
dvojstranných (NCHZ a TDR) alebo trojstranných (Akzo Nobel, Ecka a SKW) stretnutí sa 
uskutočnilo večer pred stretnutím. [*] 

223  Pozri odkazy v poznámke pod čiarou 222.  
224  [*] dokumenty z kontroly [*] 
225  [*] 
226  [*] 
227  [*] 
228  [*]  
229  [*] dokument z kontroly [*]  
230  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] dokument z kontroly [*] dokumenty z 

kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
231  [*] 
232  [*] 
233  [*] 
234  [*] 
235  [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
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IV.2 Granuláty acetylidu vápenatého 

IV.2.1.  Organizácia 

(92) Akzo Nobel, Donau Chemie, NCHZ a TDR, výrobcovia acetylidu vápenatého 
dodávali nielen práškový acetylid vápenatý pre oceliarsky priemysel, ale aj 
granuláty acetylidu vápenatého pre plynárenský priemysel236. V prípade 
predaja pre plynárenský trh väčšinou čelili rovnakým problémom ako pri 
predaji oceliarskemu priemyslu237.  

(93) Osoby zodpovedné za predaj granulátov acetylidu vápenatého plynárenskému 
priemyslu boli zodpovedné aj za predaj práškového acetylidu vápenatého 
oceliarskemu priemyslu a zúčastňovali sa na viacstranných a dvojstranných 
stretnutiach uvedených  v odôvodneniach (54) až (91)238. 

(94) Bolo logické, že pri diskusiách o riadení oceliarskeho trhu sa na viacstranných 
stretnutiach rozoberal aj plynárenský trh239. Štyri podniky, ktoré dodávali 
acetylid vápenatý na trh s oceľou aj plynom, si vymieňali takisto citlivé 
obchodné informácie týkajúce sa granulátov acetylidu vápenatého, určovali 
ceny a/alebo prijímali protisúťažné dohody, vo vzťahu k jednotlivým  
odberateľom v plynárenskom priemysle. 

(95) I keď sa tajná dohoda pre acetylid vápenatý pre plynárenský trh logicky 
rozšírila na oceliarsky trh, skutočnosť, že konkurenti na trhu s granulátmi 
acetylidu vápenatého pre plynárenský priemysel boli čiastočne odlišní 
a skutočnosť, že účastníci dohôd týkajúcich sa práškového acetylidu 
vápenatého, ako sú SKW a Almamet, aktívne nepôsobili na trhu s plynom, 
znamenali, že nebolo možné jednoducho využiť viacstranné stretnutia pre 
otázky v oblasti oceliarskeho priemyslu a trhu s plynom240. [*].241 V dôsledku 
toho boli protikonkurenčné kontakty v prípade granulátov acetylidu vápenatého 
menej štruktúrované v porovnaní s dohodami, ktoré boli uzatvorené v prípade 
práškového acetylidu vápenatého242. Otázky týkajúce sa acetylidu vápenatého 
pre plynárenský priemysel boli prediskutované na stretnutiach, ale najmä 
telefonicky243.  

(96) [*]244 [*]245 [*]246 

(97) [*] sa 26. marca 2004 zmienil o blížiacom sa stretnutí výrobcov acetylidu 
vápenatého, na ktorom by sa malo dohodnúť zvýšenie ceny247. Keďže 

                                                 
236  [*]  
237  [*]  
238  [*] 
239  [*] 
240  [*]  
241  [*] 
242  [*] 
243  [*] 
244  [*] 
245  [*] 
246  [*] dokumenty z kontroly [*] 
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dokument sa odvoláva na výrobcov acetylidu vápenatého, naznačuje to, že 
sprostredkovatelia acetylidu vápenatého neboli zapojení. Z tejto skutočnosti 
možno odvodiť, že zmienka o zvýšení ceny sa musela vzťahovať na granuláty 
acetylidu vápenatého, pretože dosiahnutie dohody o zvýšení cien práškového 
acetylidu vápenatého by bolo nepravdepodobné bez zapojenia 
sprostredkovateľov SKW a Almamet. 

(98) TDR zorganizoval stretnutie 7. apríla 2004 v hoteli Aréna v Maribore 
(Slovinsko) 248. [*].249 Stretnutia sa zúčastnil [zamestnanec] Donau Chemie, 
[zamestnanec]  TDR a [zamestnanec] podniku NCHZ.250  

(99) Ďalšie takéto stretnutia súvisiace s plynárenským priemyslom medzi Donau 
Chemie, NCHZ a TDR sa konali [*]251 [*]252 [*]. 

(100) Akzo Nobel sa nezúčastnil, ale neskôr bol informovaný telefonicky.253 [*]254 
[*]255. 

(101) Na mnohostranných stretnutiach sa často spájali diskusie o granulátoch 
acetylidu vápenatého s diskusiou o práškovom acetylide vápenatom. [*]256. 
[*]257. Účastníci očakávali, že granuláty acetylidu vápenatého budú predmetom 
týchto stretnutí258. 

(102) Pokiaľ ide o práškový acetylid vápenatý, účastníci sa kontaktovali navzájom na 
dvojstrannej úrovni, často telefonicky, s cieľom prediskutovať jednotlivé ceny 
a odberateľov259. Diskusia sa pri dvojstranných rozhovoroch neobmedzovala 
len na acetylid vápenatý vo forme prášku alebo granúl, hovorilo sa aj 
o plynárenskom a oceliarskom trhu260. 

IV.2.2.  Obsah a chronologický prehľad 

(103) Na rozdiel od práškového acetylidu vápenatého, kde má oceliareň často 
niekoľko dodávateľov súčasne, v prípade granulátov acetylidu vápenatého je 
bežné, že sa plynárenský podnik z dôvodu zachovania kvality zásobuje iba 

                                                                                                                                             
247  [*] dokument z kontroly [*]. 
248  [*] dokumenty z kontroly [*] 
249  [*] 
250  [*] dokumenty z kontroly [*]. Všetci zároveň obchodovali s práškovým acetylidom vápenatým. 

Pozri odôvodnenie (57). 
251  [*] 
252  [*] 
253  [*] 
254  [*]  
255  [*] 
256  [*] 
257  [*] 
258  [*] dokument z kontroly [*] 
259  [*] Pozri aj odôvodnenie (58), konkrétne poznámku pod čiarou 124. 
260  [*] dokumenty z kontroly [*]  
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z jedného zdroja261. Z rovnakých príčin týkajúcich sa kvality je zmena 
dodávateľa veľmi zriedkavá. 

(104) [*]262. [*]263. [*]264. [*]265. Pre účely tohto rozhodnutia je ustanovené, že tieto 
dohody sa vzťahovali na odberateľov v rámci EHP okrem Španielska, 
Portugalska, Írska a  Veľkej Británie.  

(105) [*]266. [*]267.  

(106) [*]268 [*]269.  

(107) Na stretnutí 7. apríla 2004 sa prediskutovalo zvýšenie cien od 1. mája z dôvodu 
zvyšovania nákladov na energiu, ako aj pridelenie a ochrana zákazníkov [*]270. 
Odkazy na práškový acetylid vápenatý naznačujú, že toto stretnutie bolo tiež 
využité na prediskutovanie tohto výrobku a zároveň ako príprava na 
nadchádzajúce stretnutie týkajúce sa trhu s oceľou271. [*]272. 

(108) Ďalšie stretnutie súvisiace s plynárenským priemyslom sa konalo v nadväznosti 
na stretnutia týkajúce sa oceliarskeho priemyslu273. [*]274.  Rukou písané 
poznámky zo stretnutia dňa 3. novembra 2004 a 12. júla 2005 takisto dokazujú, 
že sa diskutovalo o odberateľoch v oceliarskom aj plynárenskom odvetví 275. 
[*]276. 

(109) Dodávatelia na trh s plynom zvyčajne súhlasili dodržiavať zvýšenie cien podľa 
dohody pre oceliarsky priemysel277. [*]278.  

(110) [*]279. [*]280. 

(111) [*]281. [*]282.  

                                                 
261  [*] 
262  [*] 
263  [*] 
264  [*] 
265  [*] 
266  [*] 
267  [*]   
268 [*]  
269  [*] 
270  [*] dokument z kontroly [*]  
271  [*] to isté. 
272  [*]  
273  [*]  
274  [*] 
275  [*] dokumenty z kontroly [*] Pozri aj odôvodnenie (100). 
276  [*] 
277  [*] 
278  [*] 
279  [*] 
280  [*] 
281  [*] 
282  [*] 
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(112) Dvojstranné rozhovory však pokračovali aj po tomto dátume283. Obsah týchto 
rozhovorov sa líšil v závislosti od zúčastnených dodávateľov a príslušných 
odberateľov284.  

IV.3 Horčíkové granuláty 

(113) Ako už bolo vysvetlené v odôvodnení (7), horčíkové granuláty sa môžu 
používať ako alternatíva práškového acetylidu vápenatého na účely odsírovania 
v oceliarskom priemysle. Mnohé oceliarne používajú na odsírovanie práškový 
acetylid vápenatý aj horčíkové granuláty. Hoci dopyt po horčíkových 
granulátoch v porovnaní s práškovým acetylidom vápenatým rástol, 
dodávatelia cítili aj väčšiu trhovú silu svojich odberateľov285. Okrem toho tiež 
pocítili aj rastúci tlak zo strany nových (čínskych) subjektov na trhu286.  

(114) Tromi najväčšími dodávateľmi horčíkových granulátov na účely odsírovania 
pre oceliarsky priemysel v EHP sú Almamet, Ecka a SKW287. SKW a Almamet 
boli zapojené do protikonkurenčných dohôd týkajúcich sa práškového acetylidu 
vápenatého uvedených v odôvodneniach (54) až (91) od roku 2004 288. Ecka 
bol tiež upozornený na tieto dohody a pripojil sa v roku 2006289. V rokoch 2005 
a 2006 zorganizovali tieto tri podniky najmenej päť stretnutí, počas ktorých 
koordinovali svoje dodávky horčíkových granulátov290. Pre účely tohto 
rozhodnutia je ustanovené, že tieto dohody sa vzťahovali na odberateľov 
v rámci EHP okrem Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie. 

IV.3.1.  Organizácia 

(115) [*]291. [*]292. Pozvanie bolo oznámené telefonicky, stretnutia organizovali 
a striedavo platili jednotlivé spoločnosti293. Okrem mnohostranných stretnutí sa 
udržiavali aj dvojstranné telefonické kontakty294.  

(116) Tie isté osoby, ktoré sa zúčastnili mnohostranných stretnutí týkajúcich sa 
práškového acetylidu vápenatého, sa zúčastnili následného stretnutia 

                                                 
283  [*] dokument z kontroly [*]  
284  [*]  
285  Pozri odôvodnenie (43). 
286  Pozri odôvodnenie (39). 
287  Pozri odôvodnenie (46). 
288  Ostatní účastníci mnohostranných stretnutí v prípade práškového acetylidu vápenatého (Akzo 

Nobel, Donau Chemie, NCHZ a TDR) boli výrobcovia acetylidu vápenatého a horčík používali iba 
na pridávanie do zmesí acetylidu vápenatého.  

289  Pozri odôvodnenia (82), (83), (85) a (88). 
290  Pozri odôvodnenia (125) - (135).  
291  [*] Pozri aj odôvodnenia (127), (129), (131) a (133). 
292  [*] 
293  [*] 
294  [*] 
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zameraného na horčíkové granuláty295. Za Ecka sa zúčastnil aj [zamestnanec] 
non ferrum Metallpulver Gesellschaft GmbH & Co KG 296.  

(117) Dohody pre acetylid vápenatý slúžili ako príklad297. Tabuľky rozdelenia trhu 
pre horčíkové granuláty298 mali veľmi podobnú formu ako tie, ktoré sa 
používali v prípade práškového acetylidu vápenatého299. Obidve tabuľky 
obsahovali celkový prehľad dodávok v tonách každého jednotlivého 
dodávateľa pre každého jednotlivého odberateľa a zobrazovali sa v nich trhové 
podiely v percentách rôznych dodávateľov s odkazom na dohodnutý trhový 
podiel. Keďže názov produktu nebol uvedený a veľa odberateľov práškového 
acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov je rovnakých, počas kontrol 
nebolo možné rozlíšiť tabuľky rozdelenia trhu pre acetylid vápenatý a horčík. 
Až neskôr, keď bol jasný celkový rozsah pôsobnosti kartelu, mohlo sa z mien 
zapojených dodávateľov a/alebo dohodnutých trhových podielov odvodiť, či sa 
daná tabuľka vzťahuje na práškový acetylid vápenatý alebo horčíkové 
granuláty. 

IV.3.2. Obsah 

(118) V prípade dodávok horčíkových granulátov na účely odsírovania pre oceliarsky 
priemysel boli trhové podiely zmrazené prostredníctvom odsúhlasenia tabuľky 
rozdelenia trhu, ktorá slúžila ako základ pre stanovenie status quo300. [*] 301. 
Dohody o horčíkových granulátoch preto vychádzali z príkladu už existujúcich 
dohôd pre práškový acetylid vápenatý302.  

(119) Odberatelia, ktorí boli predmetom týchto dohôd o horčíkových granulátoch, 
boli do veľkej miery tie isté oceliarne ako odberatelia uvedení v tabuľkách 
rozdelenia trhu pre práškový acetylid vápenatý303. [*] 304. Toto rozdelenie trhu 
bolo potvrdené dokumentmi z obdobia existencie kartelu305.  

(120) Trhová tabuľka bola aktualizovaná na následných mnohostranných stretnutiach 
s cieľom monitorovať implementáciu a/alebo upravovať kvóty306.  

                                                 
295  [*]  
296  [*] 
297  [*] 
298  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
299  Obidve série tabuliek sa vzťahovali na dodávateľov v prvej horizontálnej línii. Dodávatelia 

obchodujúci s práškovým acetylidom vápenatým aj s horčíkovým granulátom sú v obidvoch 
tabuľkách. Odberatelia sú uvedení v prvom zvislom stĺpci.  

300  [*] 
301  [*]  
302  [*]  
303  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
304  [*]  
305  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. Rozdelenie trhu [*] sa 

vzťahuje aj na trhové podiely iných spoločností. Vzhľadom na dostupné dôkazy by sa zapojenie 
týchto podnikov do kartelu napriek zmienke o nich nemohlo potvrdiť v dostatočnej miere.  

306  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
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(121) Pre jednotlivých odberateľov mohli byť dohody o trhových podieloch 
rozdielne. Rukou písané poznámky zo stretnutí kartelu dokazujú individuálne 
kvóty pre jednotlivých odberateľov307. Pre odberateľov [*] boli vytvorené malé 
tabuľky, v ktorých boli plánované objemy ([*]) pre rôznych dodávateľov 
horčíka vyvážené dodanými objemami ([*])308. Dodávky odberateľom boli 
pridelené309.  

(122) [*] 310.  [*] 311.  

(123) Okrem mnohostranných stretnutí sa uskutočnili dvojstranné kontakty, zvyčajne 
telefonicky, počas ktorých sa vymenili informácie o cenách ponúkaných 
jednotlivým odberateľom a potvrdili dohodnuté cieľové ceny312. 

IV.3.3. Chronologický prehľad 

(124) V období rokov 2005 – 2007 sa konalo minimálne 5 mnohostranných stretnutí 
týkajúcich sa horčíkových granulátov pre oceliarsky priemysel. 

IV.3.3.1. 14. júl 2005 

(125) Mnohostranné stretnutie sa konalo 14. júla 2005313 medzi spoločnosťami 
Almamet314, Ecka315 a SKW316 v hoteli Residenz Heinz Winkler v Aschau im 
Chiemgau317.[*] 318. 

(126) [*] 319. Rukou písané poznámky spoločnosti [*], ktoré boli urobené na 
hotelovom papieri, dokazujú, že sa diskutovalo o objemoch horčíkových 
granulátov pre jednotlivých odberateľov, o prideleniach a jednotlivých 
trhových podieloch320. [*] 321. 

                                                 
307  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
308  [*] to isté [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
309  [*] to isté [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
310  [*] 
311  [*] 
312  [*] 
313  [*] taktiež stanovuje stretnutie na prvú polovicu roka 2005.  
314  [*] dokumenty z kontroly [*] 
315  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpovede z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
316  [*] dokumenty z kontroly [*] 
317  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] odpoveď z [*] na  

žiadosť o informácie [*] 
318  [*] 
319  [*] 
320  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]  
321  [*] 
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IV.3.3.2. 23. november 2005 

(127) Ďalšie mnohostranné stretnutie sa konalo 23. novembra 2005322 v hoteli 
Hubertushof v obci Anif neďaleko Salzburgu323. [*] 324. Poznámky spoločnosti 
[*] z tohto stretnutia vo Viedni ukázali, že horčík bol spomenutý už na tomto 
stretnutí325. 

(128) [*] 326. Rukou písané poznámky spoločnosti [*] (na hotelovom papieri) 
dokazujú, že sa diskutovalo o plánovaných a skutočných objemoch pre 
jednotlivých odberateľov a trhových podieloch rôznych dodávateľov327. 

IV.3.3.3. 2. máj 2006 

(129) Štvrté mnohostranné stretnutie sa konalo 2. mája 2006328 [*] 329. [*] 330. 
Účastníkmi boli podniky Ecka331, Almamet332 a SKW 333. 

(130) [*] 334. 

IV.3.3.4. 12. júl 2006 

(131) Piate stretnutie sa konalo 12. júla 2006 v Romantikhotel Gerbergs Alm 
v Salzburgu335. Stretnutie sa opäť konalo deň po mnohostrannom stretnutí 
týkajúcom sa práškového acetylidu vápenatého v Slovinsku336. Podľa [*] bol 
horčík spomenutý už na uvedenom stretnutí v Slovinsku337.  

(132) Účastníkmi stretnutia boli opäť Ecka338, Almamet339 a SKW340 [*] 341. 

                                                 
322  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] dokumenty z kontroly 

[*] 
323  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] dokumenty z kontroly 

[*] 
324  Pozri odôvodnenie (78). 
325  Pozri odôvodnenie (79). [*] dokument z kontroly [*] 
326  [*] 
327  [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
328  [*] dokumenty z kontroly [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie 

[*] 
329  [*] 
330  [*] 
331  [*] dokument z kontroly [*] odpoveď na  žiadosť o informácie [*] 
332  [*] dokument z kontroly [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
333  [*].Oficiálny dôvod tejto návštevy bol nepravý v záujme utajenia existenciu dohôd. [*] 
334  [*] 
335  [*] dokument z kontroly [*] 
336 Pozri odôvodnenie (85). 
337 Pozri odôvodnenie (86). 
338  [*] dokumenty z kontroly [*] 
339  [*] dokumenty z kontroly [*] 
340  [*] dokumenty z kontroly [*] 
341  [*] 
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IV.3.3.5. 13. október 2006 

(133) Posledné mnohostranné stretnutie týkajúce sa horčíkových granulátov sa 
konalo 13. októbra 2006342 v Gasthof Maria Plain v Bergheime blízko 
Salzburgu343, t. j. niekoľko dní po mnohostrannom stretnutí týkajúcom 
sa práškového acetylidu vápenatého v Salzburgu 10. októbra 2006344. Odkaz na 
horčíkové granuláty už bol nájdený v  poznámkach [*] na tomto stretnutí345. 

(134) [*]346. Ručne písané poznámky spoločnosti [*] o dohodnutých trhových 
podieloch sa taktiež vzťahujú na prognózu trhu v roku 2007347.  

(135) Ďalšie mnohostranné stretnutie bolo naplánované na 15. januára 2007, ale 
v decembri bolo zrušené spolu so stretnutím týkajúcim sa acetylidu vápenatého, 
ktoré bolo predbežne plánované na 9. januára 2007348. 

V. UPLATŇOVANIE ČLÁNKU 81 ZMLUVY A ČLÁNKU 53 
DOHODY O EHP 

V.1 Príslušné pravidlá hospodárskej súťaže  

(136) Uplatňuje sa článok 81 ods. 1 Zmluvy a článok 53 Dohody o EHP.  

V.2 Povaha porušenia právnych predpisov 

V.2.1.  Dohody a zosúladené postupy 

V.2.1.1. Zásady 

(137) V článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP sa zakazujú protisúťažné 
dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy.  

(138) Možno povedať, že „dohoda“ existuje, ak strany dodržiavajú spoločný plán, 
ktorý obmedzuje ich individuálne obchodné správanie stanovením hraníc pre 
ich vzájomnú činnosť alebo zdržanie sa činnosti na trhu. Nemusí mať písomnú 
formu; nie sú potrebné žiadne formality a nevyžadujú sa zmluvné sankcie alebo 

                                                 
342  [*] stanovuje toto stretnutie na piatok v [*] avšak nesprávne uvádza [*] Uskutočnenie tohto 

stretnutia potvrdzuje odkaz na program od [*] taktiež priznala svoju účasť na tomto stretnutí vo 
svojej odpovedi na oznámenie námietok [*] 

343  [*] stretnutie zorganizoval a zaplatil [*], to však [*] poprel [*]  
344  Pozri odôvodnenie (88). 
345  Pozri odôvodnenie (89). 
346  [*] 
347  Tento odkaz na rok 2007 naznačuje, že tento dokument bol vypracovaný na stretnutí týkajúcom sa 

horčíkového granulátu v októbri 2006. [*] dokumenty z kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o 
informácie [*]. 

348  [*] odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. Pozri odôvodnenie (90). Toto plánované stretnutie 
spomenula aj [*] vo svojej odpovedi na oznámenie námietok [*].  
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donucovacie opatrenia. Existenciu dohody môže explicitne vyjadrovať 
správanie strán alebo môže z neho vyplývať. Okrem toho, aby išlo o porušenie 
článku 81 Zmluvy, nie je potrebné, aby si účastníci dohodli vopred súhrnný 
spoločný plán. Koncepcia „dohody“ v článku 81 Zmluvy by sa uplatňovala na 
čiastočné porozumenia a čiastočné a podmienečné dohody v procese 
vyjednávania, ktoré vedú ku konečnej dohode. 

(139) Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku vo veci PVC II349 uviedol, že 
„z judikatúry jasne vyplýva, že na to, aby existovala dohoda v zmysle článku 
81 [ES] Zmluvy, stačí, aby podniky vyjadrili spoločný zámer správať sa na trhu 
určitým spôsobom350“.  

(140) Z judikatúry taktiež jasne vyplýva, že „skutočnosť, že podnik sa neriadi 
výsledkom stretnutí, ktoré majú zjavne protisúťažný účel, neznamená 
oslobodenie sa od plnej zodpovednosti za skutočnosť, že sa zúčastnil na karteli, 
ak sa verejne nedištancoval od toho, čo bolo dohodnuté na stretnutiach351“. 
Takéto dištancovanie by malo mať formu oznámenia spoločnosti, napríklad, že 
sa už viac nechce zúčastňovať na stretnutiach (a preto si neželá, aby bol na ne 
pozývaný).  

(141) Hoci sa v článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP rozlišujú pojmy 
„zosúladené postupy“ a „dohody medzi podnikmi“, ich cieľom je zakázať 
formu koordinácie medzi podnikmi, ktorá bez toho, aby nevyhnute dospela do 
fázy uzatvorenia dohody v pravom zmysle slova, vedome nahradila praktickú 
spoluprácu medzi týmito podnikmi ohrozením hospodárskej súťaže352.  

(142) Kritéria koordinácie a spolupráce stanovené v judikatúre súdov Spoločenstva, 
keďže nevyžadujú vypracovanie skutočného plánu, sa musia chápať v zmysle 
koncepcie uvedenej v ustanoveniach Zmluvy týkajúcich sa hospodárskej 
súťaže, podľa ktorej musí každý ekonomický subjekt nezávisle stanoviť 
obchodnú politiku, ktorú plánuje prijať na spoločnom trhu. Hoci táto 
požiadavka nezávislosti neuberá podnikom právo rozumne sa prispôsobiť 
existujúcemu alebo predpokladanému správaniu konkurentov, striktne vylučuje 
akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt medzi takýmito subjektmi, ktorého 
cieľom alebo následkom je buď ovplyvniť správanie skutočného alebo 
potenciálneho súťažiteľa na trhu alebo informovať takéhoto súťažiteľa 
o priebehu správania, ktoré sa sami rozhodli prijať alebo plánujú prijať na 
trhu353. 

                                                 
349 Spojené veci T-305/94 atď. Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. a ostatní/Komisia (PVC II), 

Zb.[1999] s. II-931, odsek 715. 
350 Judikatúra Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa týkajúca sa výkladu článku 81 Zmluvy sa uplatňuje 

rovnako na článok 53 Dohody o EHP. Pozri odôvodnenia 4 a 15, ako aj článok 6 Dohody o EHP, 
článok 3 ods. 2 Dohody o dozore a súde EHP, ako aj vec E-1/94 zo 16.12.1994, odôvodnenia 32 – 
35. Odkazy v tomto texte na článok 81 Zmluvy sa preto vzťahujú aj na článok 53 Dohody o EHP.  

351  Vec T-334/94 Sarrió/Komisia, Zb. [1998], s. II-01439, odsek 18.. Pozri aj vec T-141/89 
Tréfileurope Sales/Komisia, Zb. [1995] s. II-791, odsek 85; vec T-7/89 Hercules 
Chemicals/Komisia, Zb. [1991] s. II-1711, odsek 232 a vec T-25/95 Cimenteries CBR/Komisia, Zb. 
[2000] s. II-491, odsek 1389. 

352 Vec 48/69 Imperial Chemical Industries/Komisia, Zb. [1972] s. 619, odsek 64. 
353 Spojené veci 40-48/73 atď. Suiker Unie a ostatní/Komisia, Zb. [1975], s. 1663, odseky 173 a 174. 
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(143) Takéto správanie môže spadať do rozsahu pôsobnosti článku 81 Zmluvy 
a článku 53 Dohody o EHP ako „zosúladený postup“ aj v prípade, že sa strany 
výslovne nedohodnú na spoločnom pláne, v ktorom sa vymedzujú opatrenia na 
trhu, ale vedome prijmú alebo dodržiavajú tajne dohodnuté zámery, ktoré 
uľahčujú koordináciu ich obchodného správania354.  

(144) Hoci podľa článku 81 Zmluvy si koncepcia „zosúladeného postupu“ vyžaduje 
nielen koordináciu, ale aj správanie na trhu, ktoré vyplýva z koordinácie a má 
s ním príčinnú súvislosť, pokiaľ sa nepreukáže opak, možno predpokladať, že 
podniky, ktoré sa podieľajú na takejto koordinácii a zostávajú aktívne na trhu, 
zohľadnia informácie vymenené s konkurentmi pri vymedzení ich vlastného 
správania na trhu, o to viac, ak sa koordinácia uskutočňuje pravidelne a po dlhú 
dobu. Na takéto zosúladené postupy sa vzťahuje článok 81 Zmluvy aj v prípade 
chýbajúceho protisúťažných účinkov na trh355.  

(145) Okrem toho, z judikatúry vyplýva, že výmena informácií medzi podnikmi pri 
realizovaní kartelu spadajúceho do rozsahu pôsobnosti článku 81 Zmluvy 
 týkajúcich sa ich príslušných dodávok, ktorá sa nevzťahuje len na už 
realizované dodávky, ale je určená na uľahčenie stáleho monitorovania 
súčasných dodávok s cieľom zabezpečiť, aby bol kartel dostatočne účinný, 
predstavuje zosúladený postup v zmysle tohto článku356.  

(146) V prípade dlhodobého „komplexného porušovania“ nie je potrebné, aby 
Komisia charakterizovala správanie ako výhradne jednu alebo druhú z týchto 
foriem tajnej dohody. Koncepcie „dohody“ a „zosúladeného postupu“ sú 
premenlivé a môžu sa prekrývať. V skutočnosti dokonca nemusí byť reálne 
možné urobiť takéto odlíšenie, pretože porušenie môže mať súčasne vlastnosti 
oboch foriem zakázaného správania, pričom, keď sa posudzujú osobitne, 
niektoré jeho prejavy by sa mohli presne opísať ako jedna forma skôr než 
druhá. Bolo by však neprirodzené analyticky rozdeliť to, čo je jasne 
pokračujúcou spoločnou iniciatívou, ktorá má jeden a ten istý celkový cieľ vo 
viacerých odlišných formách porušenia.  

(147) Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku vo veci PVC II357 uviedol, že „[v] 
kontexte komplexného porušovania, do ktorého sú zapojení mnohí výrobcovia, 
ktorí sa po dlhé roky navzájom snažia regulovať trh, sa od Komisie nemôže 
očakávať presná klasifikáciu porušenia v prípade každého podniku a v danom 
čase, pretože v každom prípade sa na tieto dve formy porušenia vzťahuje 
článok [81] Zmluvy“. Tento prístup potvrdil Súdny dvor358. 

                                                 
354 Vec T-7/89 Hercules/Komisia, Zb. [1991], s. II-1711, odseky 255-261. 
355 Vec C-199/92 P Hüls/Komisia, Zb.[1999] s. I-4287, odseky 158-167 a vec C-49/92 P Komisia/Anic 

Partecipazioni, Zb.[1999] s I-4125, odseky 121-125. 
356 Veci T-147/89, T-148/89 a T-151/89 Société Métallurgique de Normandie/Komisia, 

Trefilunion/Komisia a Société des treillis et panneaux soudés/Komisia, Zb. [1995] s. II-1057, 1063, 
a 1191, odsek 72. 

357 Spojené veci T-305/94 atď. Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. a ostatní/Komisia (PVC II), 
Zb.[1999] s. II-931, odsek 696. 

358 Napríklad vec C-49/92P Komisia/Anic Partecipazioni SpA, Zb.[1999] s. I-4125, odseky 132-133.  
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(148) V prípade komplexného dlhodobého kartelu sa termín „dohoda“ môže náležito 
uplatniť nielen na akýkoľvek celkový plán alebo výslovne dohodnuté 
podmienky, ale aj na implementáciu toho, čo sa dohodlo na základe rovnakých 
mechanizmov a pri sledovaní rovnakého spoločného účelu. Ako zdôraznil 
Súdny dvor pri schvaľovaní rozsudku Súdu prvého stupňa, z náležitostí článku 
81 Zmluvy výslovne vyplýva, že dohoda môže spočívať nielen v samostatnom 
konaní, ale aj v súboroch konaní alebo postupoch správania359. Súdny dvor sa 
zároveň domnieva, že ak „rôzne opatrenia sú súčasťou „celkového plánu“, 
pretože ich rovnaký zámer narúša hospodársku súťaž na spoločnom trhu, má 
Komisia právo prisudzovať zodpovednosť za tieto opatrenia na základe účasti 
na porušovaní posudzovanom ako celok“360 a existenciu „celkového plánu“ (a 
teda jediného porušenia) môže potvrdiť zistenie, že účastníci viacerých 
postupov a/alebo dohôd na základe tajnej dohody smerovali k obmedzeniu 
(cenovej) vzájomnej hospodárskej súťaže361.  

(149) Podľa judikatúry musí Komisia s cieľom preukázať existenciu porušenia článku 
81 Zmluvy predložiť presné a úplné dôkazy. Nie je však potrebné, aby každý 
dôkaz predložený Komisiou spĺňal tieto kritéria vzhľadom na každý aspekt 
porušenia. V skutočnosti stačí, ak túto požiadavku spĺňa dôkazný materiál, 
o ktorý sa Komisia opiera, ako celok. V skutočnosti je bežné, že sa pri 
dohodách a postupoch zakázaných na základe článku 81 Zmluvy predpokladá 
utajovaný charakter a že súvisiaca dokumentácia je zlomkovitá a rozptýlená. 
Vo väčšine prípadov sa preto musí existencia protisúťažných postupov alebo 
dohody vyvodiť z množstva nepriamych dôkazov a zhody okolností, ktoré 
môžu spolu, bez existencie iného hodnoverného vysvetlenia predstavovať 
dôkaz o porušení pravidiel hospodárskej súťaže362.  

V.2.1.2. Uplatnenie v tejto veci 

(150) V kapitole IV sa uvádza, že podniky, ktorých sa týka toto rozhodnutie, 
nadviazali viacstranné, ako aj dvojstranné kontakty, v rámci ktorých 
koordinovali svoje správanie na trhu prostredníctvom delenia trhu, určovaním 
kvót a cien, prideľovaním odberateľov a výmeny citlivých obchodných 
informácií týkajúcich sa dodávok práškového acetylidu vápenatého, granulátov 
acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov. Dokumenty [*] z obdobia 
exitencie kartelu sa napríklad jasne zmieňujú o  výrazoch ako „dohoda“ a 

                                                 
359 Vec C-49/92P Komisia/Anic Partecipazioni SpA, Zb. [1999] s. I-4125, odsek 81. 
360  Spojené veci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Aalborg 

a ostatní/Komisia, Zb. [2004] s. I-123, odseky 258; Vec C-113/04P Technische Unie/Komisia, Zb. 
[2006] s. I-8831, odsek 178. V tomto rozsudku Súdny dvor zdôraznil, že rôzne dohody a postupy 
„mali rovnaký protisúťažný zámer spočívajúci v udržaní cien na úrovni vyššej ako sú ceny 
konkurentov“ (pozri odsek 180). 

361  Vec C-105/04 P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied/Komisia, Zb. [2006] s. I-08725, odseky 162-163. 

362  Spojené veci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Aalborg 
a ostatní/Komisia, Zb. [2004] s. I-123, odseky 53-57. Pozri aj Spojené veci C-403/04 P a C-405/04 
P Sumitomo a Nippon Steel/Komisia, Zb. [2007] s. I-729, odsek 51 
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„stanovená“363. Vo svojich vyhláseniach väčšina účastníkov taktiež spomenula 
tieto výrazy364. 

(151) Komisia sa domnieva, že správanie príslušných podnikov môže byť 
charakterizované ako komplexné porušovanie pozostávajúce z rôznych 
opatrení, ktoré možno klasifikovať ako dohodu alebo zosúladený postup, pri 
ktorom konkurenti vedome nahradili riziká vyplývajúce z hospodárskej súťaže 
praktickou vzájomnou spoluprácou. Okrem toho sa Komisia domnieva, že 
podniky, ktoré sa podieľali na takejto koordinácii, zohľadňovali informácie 
získané výmenou od súťažiteľov pri vymedzovaní vlastného konania na trhu, 
zvlášť preto, že koordinácia sa uskutočňovala pravidelne365. Komisia sa preto 
domnieva, že správanie v tomto prípade má všetky charakteristiky dohody 
a/alebo zosúladeného postupu v zmysle článku 81 Zmluvy, ako aj článku 53 
Dohody o EHP. 

V.2.1.3. Tvrdenia strán  

(152) Existenciu a podieľanie sa na dohodách zameraných proti hospodárskej súťaži 
a zosúladených postupoch týkajúcich sa práškového acetylidu vápenatého, 
granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov zúčastnené podniky 
nepopierajú, s výnimkou podniku Almamet v súvislosti s horčíkovými 
granulátmi. 

(153) Almamet tvrdí, že Komisia použila neprípustné dôkazy366.Okrem toho 
Almamet tvrdí, že Komisia nepreukázala do požadovanej miery dôkazného 
bremena jej podieľanie sa na údajnom porušovaní367. Namieta, že stretnutia 
týkajúce sa horčíka slúžili iba legitímnym účelom, ako je recyklácia horčíka 
alebo šrotu alebo technickým pracovným skupinám368. Takisto popiera 
dôkaznú hodnotu vyhlásení spoločností [*] a trvá na tom, že sú skreslením 
skutočností a nie sú dostatočne podložené ostatnými dôkazmi369.  

(154) Komisia odmieta tieto tvrdenia a konštatuje, že i) použité dôkazy boli prípustné 
a že ii) predložila dôkazový materiál, ktorý je dostatočne presný a ucelený, aby 
podporil pevné presvedčenie, že údajné porušenie sa uskutočnilo v prípade 
acetylidu vápenatého, ako aj horčíkových granulátov370. 

                                                 
363  [*] v odôvodnení (62) alebo (97). 
364  Pozri napríklad Akzo Nobel v odôvodnení (61), Degussa v odôvodnení (61), Donau Chemie 

v odôvodnení (104), NCHZ v odôvodnení (61), Degussa v odôvodnení (118). 
365  Pozri odôvodnenie (63). 
366  Almamet, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*] 
367  Almamet, to isté [*] 
368  Almamet, to isté [*] 
369  Almamet, to isté [*] 
370 Štandard miery dokazovania v prípadoch kartelov možno nájsť napríklad v spojených veciach T-

25/95 atď., Cimenteries CBR SA a ostatní/Komisia, Zb. [2000], s. II-491, odsek 3708; spojené veci 
T-305/94 atď. Limburgse Vinyl Maatschappij NV a ostatní/Komisia, Zb. [1999], s. II-931, odseky 
768 – 778; spojené veci T-67/00 atď. JFE Engineering Corp/Komisia, Zb. [2004], s. II-2501, 
odseky 179 – 180.  
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Prípustnosť dôkazov 

(155) Almamet tvrdí, že dôkazy týkajúce sa horčíkových granulátov nájdené počas 
kontrol v priestoroch [*] prekračujú podstatu rozhodnutia o kontrole, a preto sú 
neprípustné371. Použitie týchto dôkazov by podľa Almamet porušilo jej práva 
na obhajobu: rozhodnutie o kontrole sa vzťahuje na acetylid vápenatý 
a Komisia by preto nemala získavať a používať dôkazy týkajúce sa horčíka. 

(156) Komisia sa domnieva, že bez toho aby sa potrebovala zaoberať otázkou, na 
akom základe boli dokumenty kopírované v priebehu kontroly [*] - bola 
oprávnená použiť dôkazy a práva na obhajobu spoločnosti Almamet neboli 
porušené. 

(157) Komisia 11. júla 2007 výslovne požiadala podnik [*] na základe žiadosti 
o informácie v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 1/2003, aby predložil 
dokumenty z obdobia existencie kartelu týkajúce sa horčíka372. V tejto 
formálnej žiadosti Komisia objasnila, že predmet a účel sa vzťahovali na horčík 
pre oceliarsky priemysel.  

(158) Podnik [*] opäť predložil dokumenty z kontroly tým, že na ne odkázal vo 
svojej odpovedi na žiadosť o informácie373. Komisia okrem toho 
žiadala a získala ďalšie informácie o predmetných dokumentoch 
prostredníctvom ďalšej žiadosti o informácie v zmysle článku 18 nariadenia 
(ES) č. 1/2003374. Podnik [*] sa nikdy nedomnieval, že dokumenty z kontroly 
boli odobraté nezákonným spôsobom375. 

(159) Dôkazy boli preto zákonne zahrnuté do spisu k prípadu a práva na obhajobu 
spoločnosti Almamet neboli porušené.  

(160) Je známou skutočnosťou, že takmer rovnaká žiadosť o informácie bola zaslaná 
spoločnosti Almamet, čím bolo pre Almamet zjavné, že rozsah vyšetrovania sa 
vzťahuje aj na horčík. Almamet vo svojej odpovedi uviedol, že nemá 
k dispozícii žiadne ďalšie informácie okrem dôkazov týkajúcich sa acetylidu 
vápenatého, ktoré už boli predložené376. Netvrdil, že jeho práva na obhajobu 

                                                 
371  Almamet, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. Týka sa najmä dokumentov nájdených 

v priestoroch [*]. Pozri kapitolu IV.3. 
372   Žiadosť o informácie z 11.7.2007 [*] 
373 [*] odpovedala na žiadosť Komisie z 11.7.2007 o predloženie špecifických existujúcich dokumentov 

k príslušnému dátumu prostredníctvom obyčajného odvolania sa na dokumenty z kontroly vo 
vlastníctve Komisie. Dostupná verzia týchto dokumentov z kontroly bola predložená v rovnakom 
dokumente ako dostupná verzia tejto odpovede na  žiadosť o informácie. [*] odpoveď z [*] na  
žiadosť o informácie z 11.7.2007 [*]. Okrem toho poslala [*] zamietavú odpoveď na následnú 
žiadosť Komisie v tej istej  žiadosť o informácie o predloženie ďalších dokumentov. Táto zamietavá 
odpoveď dokazuje, že predchádzajúce odvolanie sa na dokumenty z kontroly sa na ne vťahovalo 
v ich celistvosti. [*] potvrdila tento výklad odpoveďou na všetky následné faktické otázky týkajúce 
sa príslušných dokumentov bez obmedzenia.  

374   Žiadosť o informácie z 26.2.2008 [*] na ktorú bola zaslaná odpoveď [*]. Príslušné dokumenty boli 
priložené k  žiadosti o informácie.  

375  Počas kontroly ani po jej vykonaní ani počas administratívneho prešetrovania (vrátane viacerých 
odpovedí na žiadosti o informácie týkajúce sa týchto dokumentov) v odpovedi na oznámenie 
námietok ani pri ústnom vypočutí.  

376  Almamet, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*] 
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boli porušené týmito otázkami týkajúcimi sa horčíka. Almamet mal prístup ku 
všetkým dôkazom v spise Komisie týkajúcim sa horčíka a mohol sa brániť voči 
vzneseným námietkam. Poznamenáva sa, že nikto z ostatných adresátov 
oznámenia námietok nenapadol skutočnosti týkajúce sa horčíka. 

Miera dokazovania 

(161) Ako je vysvetlené v kapitole IV.3, dôkazy použité na dokázanie správania 
v rozpore s hospodárskou súťažou v súvislosti s horčíkovými granulátmi 
vychádzajú z  dôkazov, ktoré poskytli dobrovoľne podniky [*] a [*] a dôkazov 
získaných počas kontrol a/alebo v reakcii na žiadosti o informácie od 
účastníkov kartelu. 

(162) Dôkazy, ktoré poskytol podnik [*], pozostávajú z vyhlásení a dokumentov a sú 
presné377. Ich dôkazná hodnota je vysoká, keďže boli predložené zo strany 
priameho účastníka stretnutí kartelu.378. Vierohodnosť zvyšuje ich miera 
podrobnosti379. Ich samotná dôkazná hodnota už svedčí o existencii 
porušovania380.Existenciu protisúťažných postupov v súvislosti s horčíkovými 
granulátmi potvrdili aj vyhlásenia podniku [*]381.  

(163) Podnik Almamet nie je schopný, okrem jednoduchého popierania ich obsahu, 
dokázať, že vyhlásenia sú fakticky nesprávne alebo poskytnúť vierohodné 
alternatívne vysvetlenie. Obsah dokumentov z obdobia existencie kartelu vo 
vlastníctve Komisie jasne dokazuje, že účastníci kartelu si vymieňali 
a rozoberali citlivé obchodné informácie, akými sú ceny, kvóty, odberatelia 
a objemy. Tieto dokumenty neobsahujú odkazy na témy, o ktorých hovorí 
Almamet, t. j. recyklácia horčíka alebo šrotu alebo technické pracovné 
skupiny382. 

(164) Okrem toho, tabuľky rozdelenia trhu a rukou písané poznámky zo stretnutí 
kartelu od spoločnosti [*] sú jasné a presné. 

(165) V tomto smere treba takisto poznamenať, že dohody boli neformálne a všetky 
sa organizovali v okolí Salzburgu, t. j. v blízkosti príslušných podnikov. Počet 
účastníkov bol obmedzený a účastníci sa vzájomne veľmi dobre poznali. 
Dohody boli vytvorené podľa vzoru dohôd týkajúcich sa práškového acetylidu 
vápenatého. Toto všetko zúčastneným stranám umožnilo, aby nezanechali za 
sebou veľa stôp a extrémne sťažili odkrytie dôkazov kartelu. 

                                                 
377  Pozri napríklad cenu v odôvodneniach (61) a (122).  
378  [*]. Pozri spojené veci T-67/00 atď., JFE Engineering Corp/Komisia, Zb. [2004], s. II-2501, odsek 

207. 
379  Stanovisko AG Vesterdorf v spojených veciach T-1/89 atď., Rhône-Poulenc SA a ostatní/Komisia, 

Zb.[1991], s. II-867, oddiel I.E.4. 
380  V prípade dôkaznej hodnoty jednotlivého dôkazu pozri spojené veci T-25/95 atď. Cimenteries CBR 

SA a ostatní/Komisia, Zb. [2000], s. II-491, odsek 1838; spojené veci, T-67/00 atď. JFE 
Engineering Corp/Komisia, Zb. [2004], s. II-2501, odsek 148. 

381  [*] 
382  Pozri odôvodnenie (153). 
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(166) Dôkazy sú naviac konzistentné. Obsah poskytnutých vyhlásení potvrdzujú 
dôkazy z obdobia existencie kartelu. Toto potvrdenie prišlo nezávisle 
a dokazuje presnosť vyhlásení, dokonca aj v malých detailoch. Napríklad, 
informácie vo vyhláseniach o dohodnutých podieloch na trhu sa presne 
zhodovali s podielmi na trhu, ktoré sa našli v dokumentoch z obdobia 
existencie kartelu 383; dátumy a miesta niekoľkých stretnutí kartelu týkajúcich 
sa horčíkových granulátov sa presne zhodovali s dátumami a miestami 
uvedenými v  dokumentoch z obdobia existencie predmetného kartelu 384. 
Rekonštrukcie tabuľky rozdelenia trhu (pri horčíku), ktoré poskytol podnik [*], 
sa podobajú verzii týchto tabuliek rozdelenia trhu nachádzajúcich sa v spise 
Komisie385. Iné informácie z predmetného obdobia – zmienky o programe 
stretnutí, vrátane od samotného podniku [*] – potvrdili presnosť týchto 
vyhlásení386. 

(167) Napokon, pokiaľ ide o nezávislé vyhlásenia podniku [*], podľa ktorých tajná 
dohoda týkajúca sa acetylidu vápenatého, na ktorej sa zúčastňoval, bola 
súčasťou širšej schémy, zahŕňajúcej stretnutia medzi dodávateľmi horčíka, 
Komisia nemá žiadny dôvod pochybovať o vierohodnosti týchto vyhlásení. 
Podporujú ich informácie spoločnosti [*]. Tvrdenie Almametu, že im chýba 
hodnovernosť, pretože [*] nie je dodávateľom horčíka, musí byť zamietnuté. 
[*] ako dodávateľ acetylidu vápenatého a nákupca horčíka nemal priamy 
záujem nepravdivo opísať širší rozsah kartelu a takto ho nahlásiť pri rozhodnutí 
spolupracovať s Komisiou. 

V.2.2. Jediné a pokračujúce porušovanie 

V.2.2.1. Zásady 

(168) Kartely obvykle pozostávajú z komplexného súboru tajných kontaktov počas 
dlhého časového obdobia, pričom každý z nich samostatne môže byť 
porušením článku 81 Zmluvy. Bolo by neprirodzené a v protiklade s podstatou 
článku 81 rozdeliť túto sieť koluzívneho správania na sériu samostatných 
porušení, ktoré by sa progresívne prejavovali v dohodách a zosúladených 
postupoch, keďže v skutočnosti ide iba o tvoriace prvky, ktoré spája jediný 
pretrvávajúci ekonomický cieľ. 

(169) Na tento účel sa uplatnil koncept „jediného pokračujúceho porušovania“. Tento 
koncept zahŕňa súbor postupov prijatých rôznymi stranami pri sledovaní 
jediného ekonomického cieľa v rozpore s hospodárskou súťažou387. 
V  ustálenej judikatúre súdov Spoločenstva sa ustanovuje, že „podnik môže byť 
zodpovedný za celý kartel, aj keď sa preukáže, že sa zúčastňoval priamo iba na 
jednom alebo niektorých prvkoch tvoriacich tento kartel, ak sa preukáže, že 

                                                 
383 [*] v porovnaní s [*], dokument z kontroly [*] v porovnaní s [*] 
384  Pozri odôvodnenia (126) a (128). 
385  [*] 
386  [*] 
387 Spojené veci T-25/95 atď. Cimenteries CBR SA a ostatní/Komisia, Zb. [2000], s. II-491, odsek 

3699. 



SK - 40 –  SK 

vedel, alebo musel vedieť, že tajná dohoda, na ktorej sa podieľal, bola súčasťou 
celkového plánu a že celkový plán obsahoval všetky prvky tvoriace daný 
kartel“388. 

(170) Hoci je kartel spoločná iniciatíva, každý jeho účastník môže zohrávať svoju 
vlastnú osobitnú úlohu. Niektorí účastníci môžu byť aktívnejší ako iní a môžu 
sa vyskytovať vnútorné konflikty a rivalita, alebo dokonca podvádzanie. 
Samotná skutočnosť, že každý účastník kartelu môže zohrávať úlohu, ktorá je 
primeraná jeho vlastným osobitným okolnostiam, nevylučuje jeho 
zodpovednosť za celkové porušenie, vrátane skutkov ostatných účastníkov, 
ktoré však majú rovnaký protiprávny účel a rovnaký protisúťažný účinok389. 

(171) Skutočnosť, že príslušný podnik sa priamo nezúčastňoval na všetkých prvkoch 
tvoriacich celkový kartel ho nemôže zbaviť zodpovednosti za porušenie článku 
81 ods. 1 Zmluvy. Takáto okolnosť však môže byť zohľadnená pri hodnotení 
závažnosti porušenia, ktorého sa podnik dopustil. Takýto záver nie je v rozpore 
so zásadou, že zodpovednosť za takéto porušenia má osobnú povahu, ani 
nezanedbáva individuálnu analýzu poskytnutých dôkazov, bez ohľadu na platné 
pravidlá dokazovania a ani neporušuje práva podnikov zapojených do kartelu. 

(172) Koncept jediného a pokračujúceho porušovania nemôže byť spochybnený na 
základe toho, že jeden alebo niekoľko prvkov tejto série konaní alebo 
pokračujúceho správania by takisto mohli predstavovať sami osebe, prípadne 
ak by boli posudzované oddelene, porušenie článku 81 Zmluvy390. Ale ak 
rozličné skutky tvoria súčasť „celkového plánu“, Komisia je oprávnená – na 
objektívnom základe – prisúdiť zodpovednosť za tieto skutky na základe účasti 
na porušení, ktoré je vnímané ako celok. 

V.2.2.2. Uplatnenie v tejto veci 

(173) Komisia v oznámení námietok vyvodila predbežný záver, že súbor dohôd 
a/alebo zosúladených postupov predstavoval jediné a pokračujúce porušovanie. 
Komisia zároveň vysvetlila, že udalosti by samotné predstavovali porušenie 
článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP, ak by sa vnímali oddelene 
a analyzovali oddelene v súvislosti s každým výrobkom. 

                                                 
388 Pozri veci T-147/89 Société Métallurgique de Normandie/Komisia, Zb. [1995], s. II-1057, T-

295/94; Buchmann/Komisia, Zb. [1998], s. II-813, odsek 121; T-304/94 Europa Carton/Komisia, 
Zb. [1998], s. II-869, odsek 76; T-310/94 Gruber & Weber/Komisia, Zb.[1998], s. II-1043, odsek 
140; T-311/94 Kartonfabriek de Eendracht/Komisia, Zb. [1998], s. II-1129, odsek 237; T-334/94 
Sarrió/Komisia, Zb. [1998], s. II-1439, odsek 169; T-348/94 Enso Española/Komisia, Zb. [1998], s. 
II-1875, odsek 223; T-9/99 HFB Holding a Isoplus Fernwärmetechnik/Komisia, Zb. [2002], s. II-
1487, odsek 231; C-49/92 P Komisia/Anic Partecipazioni, Zb. [1999], s. I-4125, odsek 83; spojené 
veci T-101/05 a T-111/05, BASF AG a UCB SA/Komisia, Zb. [2007], s. II-4949, odsek 160. 

389 Pozri v tejto súvislosti vec T-54/03 Lafarge/Komisia, rozsudok z 8.7.2008, zatiaľ neuverejnený, 
odsek 485. 

390 Spojené veci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P Aalborg 
Portland a ostatní/Komisia, Zb. [2004], s. I-123, odsek 258; pozri aj vec C-49/92 P Komisia/Anic 
Partecipazion, Zb. [1999], s. I-4125, odseky 78-81, 83-85 a  203, vec C-113/04 P Technische 
Unie/Komisia, Zb. [2006], s. I-8831, odsek 178 a najnovšiu vec T-54/03 Lafarge/Komisia, rozsudok 
z 8.7.2008, zatiaľ neuverejnený, odsek 479;  



SK - 41 –  SK 

(174) Avšak pokiaľ ide o individuálnu zodpovednosť za toto porušenie a očakávané 
opatrenia nápravy, strany nesú v každom prípade – so spoločným 
porušením alebo bez spoločného porušenia – zodpovednosť iba za ich konanie 
a trvanie ich účasti na karteli a pokuta sa vypočíta na tomto základe391. 

(175) Vo svojich odpovediach na oznámenie námietok väčšina strán nepopiera 
analýzu Komisie a záver týkajúci sa povahy porušenia ako jedinej komplexnej 
schémy392. Väčšina strán potvrdila, že acetylid vápenatý a horčíkové granuláty 
sú do istej miery nahraditeľnými výrobkami393 a niektoré z nich uznali, že 
práškový acetylid vápenatý a horčíkové granuláty patria do rovnakého trhu 
výrobkov a/alebo že aktivity zamerané proti hospodárskej súťaži, ktoré sa 
týkajú týchto výrobkov, tvorili súčasť jediného porušovania394. 

(176) Iba spoločnosť [*] namietala, že súbor dohôd a/alebo zosúladených postupov 
medzi dodávateľmi práškového acetylidu vápenatého, granulátov acetylidu 
vápenatého a horčíkových granulátov predstavoval tri samostatné  porušenia 
spočívajúce v karteli395, hoci spolu súvisia. Podnik [*] potvrdil, že práškový 
acetylid vápenatý a horčíkový granulát tvorili súčasť jediného porušenia, ale 
trval na tom, že granulát acetylidu vápenatého predstavoval samostatné 
porušenie396. Podnik [*] takisto pripomenul, že porušenie prebiehalo na dvoch 
samostatných trhoch (oceliarsky a plynárenský priemysel), bez vyvodenia 
akéhokoľvek ďalšieho záveru z tejto skutočnosti týkajúceho sa existencie 
jediného(-ých) alebo samostatného(-ých) porušenia(-í)397.  

(177) Komisia pripúšťa, že aktivity, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, je možné 
považovať za aktivity, ktoré nastali na dvoch rozdielnych trhoch a týkajú sa 
troch výrobkov.  Ako je uvedené,porušenie pri každom z týchto výrobkov/trhov 
ako také by predstavovalo porušenie398. Komisia sa však domnieva, že existuje 
dostatok dôvodov, ktoré dokazujú, že dohovory medzi dodávateľmi práškového 
acetylidu vápenatého, granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových 
granulátov tvorili súbor dohôd a zosúladených postupov, ktoré boli prepojené 
na základe rôznych objektívnych prvkov spájajúcich toto konanie z dôvodov 
uvedených v odôvodneniach (181) až (194). Preto môžeme povedať, že tvorili 
súčasť jediného a pokračujúceho porušovania. 

(178) Podnik [*] vo svojej odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, že pokiaľ ide 
o stretnutia kartelu súvisiace s práškovým acetylidom vápenatým, nemôže niesť 
zodpovednosť, pretože ["..."]399. [*] tvrdí, že ["..."]400. 

                                                 
391  Pozri kapitoly VI a VIII. 
392 SWK [*], NCHZ [*], HSE [*], 1.garantovaná [*], Ecka [*], Donau Chemie [*], Almamet [*]. 
393 Donau Chemie [*], SKW [*]. Degussa [*], Akzo [*], Almamet [*]. 
394 AlzChem [*], Degussa [*]. 
395 Arques [*]. 
396 AlzChem a Evonik Degussa [*]. 
397 Donau Chemie [*].  
398 Pozri odôvodnenie (173). 
399  Almamet [*]. 
400  Almamet [*]. 
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(179) Komisia tvrdí, že aj v prípade, že dvojstranná zmluva medzi Almametom 
a NCHZ dokazuje, že Almamet je skutočným sprostredkovateľom401 alebo 
zástupcom402, takéto zistenie nevylučuje zodpovednosť za celkové protiprávne 
kartelové konanie. Almamet sa zúčastňoval kartelových stretnutí týkajúcich sa 
nielen acetylidu vápenatého pre účely odsírenia, ale aj acetylidu vápenatého pre 
účely dezoxidácie403, a teda vo vlastnom hospodárskom záujme. Rovnako sa 
tiež zúčastňoval stretnutí týkajúcich sa horčíkových granulátov, ktoré môžu byť 
použité ako alternatívny výrobok k acetylidu vápenatému pre účely odsírenia v 
oceliarskom priemysle404. Almamet mal záujem na priamom zapojení do 
kartelových dohôd pre všetky typy využitia, keďže možno povedať, že 
efektivita kartelu týkajúceho sa horčíkových granulátov bola prepojená s 
efektivitou stretnutí týkajúcich sa práškového acetylidu vápenatého. Naviac 
Almamet zohrával významnú úlohu pri uskutočňovaní dohôd405, mal rozsiahle 
vedomosti o technických vlastnostiach predávaných výrobkov a relevantné 
obchodné znalosti o trhu406. Napokon, samotná skutočnosť, že Almamet by 
mohol byť považovaný za sprostredkovateľa vo vzťahu k niektorým aspektom 
porušenia, i keď by bola preukázaná, nemôže znížiť zodpovednosť za celkové 
porušenie. Podnik, ktorý sa podieľa na spoločnom protiprávnom postupe 
konaním, ktoré prispieva k dosiahnutiu spoločného cieľa je rovnako 
zodpovedný, za celé obdobie zachovávania spoločného plánu, za konania 
ostatných účastníkov rovnakého porušovania. Toto rozhodne platí v prípade, 
kde je preukázané, že daný podnik mal vedomosť o protiprávnom správaní 
ostatných účastníkov alebo to mohol odôvodnene predvídať a bol pripravený 
prijať riziko407. 

(180) Komisia tiež pripíše zodpovednosť podniku Ecka za celkové porušenie, keďže 
mal vedomosť o stretnutiach týkajúcich sa acetylidu vápenatého408, účastnil sa 
stretnutí týkajúcich sa acetylidu vápenatého409, ako aj stretnutí týkajúcich sa 
horčíka410, organizoval stretnutia – ohľadom acetylidu vápenatého a horčíka – 
vždy v rovnakej reštaurácii411, bol vnímaný inými účastníkmi kartelu ako 
pravidelný účastník, dokonca aj pre stretnutia týkajúce sa acetylidu 
vápenatého412, mal ekonomický záujem v oboch produktových segmentoch413, 
nakoľko oceliarsky priemysel ich môže využívať ako alternatívy414, a mal 
záujem o kúpu podnikania s acetylidom vápenatým od Akzo415. Samotná 
skutočnosť, že Ecka je vo vzťahu k niektorým aspektom porušenia [*] 

                                                 
401 V zmysle tvrdení podniku Almamet [*] 
402 V zmysle tvrdení podniku Almamet [*] 
403 Pozri odôvodnenie (13). 
404 Pozri odôvodnenia (8) a (113). 
405 Pozri napríklad odôvodnenia (56), (64), (65), (67). 
406 Pozri odôvodnenie (14). 
407 Vec 49/92P Komisia/Anic Partecipazioni Zb.[1999] s. I-4125, odsek 83. 
408 Pozri odôvodnenia (82) a (83). 
409 Pozri odôvodnenia (85) a (88). 
410 Pozri odôvodnenia (125) – (135). 
411 Pozri odôvodnenia (88) a (129). 
412 Pozri odôvodnenie (91). 
413 Pozri odôvodnenie (89). 
414Pozri odôvodnenia (8) a (113).  
415 Ecka, odpoveď na oznámenie námietok [*] 
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zodpovednosť za celkové porušenie. Podnik, ktorý sa podieľa na spoločnom 
protiprávnom postupe konaním, ktoré prispieva k dosiahnutiu spoločného cieľa 
je rovnako zodpovedný, za celé obdobie zachovávania spoločného plánu, za 
konania ostatných účastníkov rovnakého porušovania. Toto rozhodne platí v 
prípade, kde je preukázané, že daný podnik mal vedomosť o protiprávnom 
správaní ostatných účastníkov alebo to mohol odôvodnene predvídať a bol 
pripravený prijať riziko416.  

1. Výrobky 

(181) Z pohľadu dopytu môžu odberatelia v oceliarskom priemysle používať 
horčíkové granuláty ako alternatívu acetylidu vápenatého417. Obe látky sú 
v oceliarskom priemysle odsírovacími činidlami, a preto bolo pre dodávateľov 
činidiel na báze acetylidu vápenatého logické rozšíriť tajnú dohodu o činidlá na 
báze horčíka pre tie spoločnosti, ktoré boli zapojené do predaja obidvoch 
činidiel a mať výhody z tajnej dohody týkajúcej sa práškového acetylidu 
vápenatého i v prípade horčíkových granulátov. 

(182) Acetylid vápenatý v granulovanej forme môže mať iné využitie ako acetylid 
vápenatý v práškovej forme (plynárenský priemysel / oceliarsky priemysel), ale 
z pohľadu ponuky sú tieto výrobky veľmi podobné418. Iba konečná úprava je 
odlišná. Neupravený výrobok zostáva rovnaký419 a predáva sa za rovnakú cenu 
bez ohľadu na využitie. Následne, vývoj ceny výrobku v granulovanej forme je 
do istej miery podobný vývoju ceny výrobku v práškovej forme, pričom 
nakoniec je potrebné zosúladenie cien oboch produktov420. Najmä kvôli tejto 
identickej štruktúre nákladov neupraveného produktu a cenovej podobnosti na 
trhu bolo logické, aby spoločnosti ťažili z tajnej dohody týkajúcej sa 
práškového acetylidu vápenatého pri granulovanom acetylide vápenatom. 

(183) Okrem toho dohody/zosúladené postupy týkajúce sa práškového acetylidu 
vápenatého pre oceliarsky priemysel ovplyvnili obchodné správanie podnikov 
zapojených do obchodovania s granulátmi acetylidu vápenatého pre 
plynárenský priemysel a naopak. Na dvojstranných stretnutiach 
a pri telefonických rozhovoroch dodávatelia hovorili o objemoch, odberateľoch 
a cenách pre oceliarsky aj plynárenský trh súčasne421. Trojstranné stretnutie 
podnikov Donau Chemie, NCHZ a TDR dňa 7. apríla 2004, ktoré sa týkalo 
plynárenského trhu, sa využilo aj na diskusiu o pozíciách na oceliarskom 

                                                 
416 Vec 49/92P Komisia/Anic Partecipazioni Zb.[1999] s. I-4125, odsek 83. 
417 Pozri odôvodnenie (7). 
418  Pozri odôvodnenia (4) a (5). 
419  Pozri odôvodnenie (3). 
420  Pozri [*] odpoveď zo [*] na  žiadosť o informácie [*] alebo [*], odpoveď z [*] na  žiadosť o 

informácie [*]. Ceny práškového acetylidu vápenatého a granulátu acetylidu vápenatého sú 
podobné iba v určitom rozsahu, pretože nie sú totožné: práškový acetylid vápenatý je v zásade 
drahší v dôsledku dodatočného spracovania pri jeho príprave.  

421  Pozri odôvodnenie (102). 
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trhu422. [*] dokonca navrhol diskusiu o produktoch s dvojitým využitím na 
jednom mnohostrannom stretnutí423. 

(184) Dohody/dohodnuté postupy týkajúce sa práškového acetylidu vápenatého pre 
oceliarsky priemysel rovnako ovplyvnili komerčné správanie podnikov 
zapojených do obchodovania s horčíkovým granulátom a naopak. Poznámky 
podniku [*] z viacstranných stretnutí týkajúcich sa práškového acetylidu 
vápenatého 22. novembra 2005 a 10. októbra 2006 napríklad obsahujú zmienky 
o horčíku424. Konkurenčná hrozba alternatívneho výrobku horčík a vápno bola 
zjavne zohľadnená pri rozhodovaní o reálnom zvýšení cien práškového 
acetylidu vápenatého425. Toto potvrdili aj [*] v prípade stretnutí dňa 
3. novembra 2004 a 11. júla 2006426. Podnik [*] takisto uvádza, že dodávatelia 
horčíka sa ho snažili presvedčiť počas viacstranného stretnutia týkajúceho sa 
práškového acetylidu vápenatého dňa 22. novembra 2005, aby odoberal 
horčíkové granuláty od podniku [*]427. 

2. Účastníci a zúčastnené podniky 

(185) Všetky podniky, ktorým je toto rozhodnutie určené, sa zúčastňovali na 
činnostiach kartelu týkajúcich sa práškového acetylidu vápenatého. Štyria 
z nich – Akzo Nobel, Donau Chemie, NCHZ a TDR – sa podieľali aj na 
činnostiach kartelu týkajúcich sa granulátov acetylidu vápenatého, a preto 
vedeli minimálne o dvoch formách tohto jediného porušenia. Právne subjekty 
zapojené do kartelu boli rovnaké a jednotlivci, ktorí zastupovali podnik na 
viacstranných stretnutiach týkajúcich sa oceliarskeho priemyslu sa zároveň 
zúčastňovali aj diskusií zameraných na plynárenský trh428. 

(186) Tri ďalšie podniky, ktoré sa zúčastňovali na činnostiach kartelu týkajúcich sa 
práškového acetylidu vápenatého pre oceliarsky priemysel – Almamet, Ecka 
a SKW – sa takisto podieľali na činnostiach kartelu v súvislosti s horčíkovými 
granulátmi pre oceliarsky priemysel, a preto mali priamu vedomosťminimálne 
o dvoch formách tohto jediného porušovania. Priamo zapojené právne subjekty 
boli obvykle rovnaké a jednotlivci, ktorí zastupovali podnik na viacstranných 
stretnutiach týkajúcich sa práškového acetylidu vápenatého, sa rovnako 
zúčastňovali na stretnutí zameraných na horčíkové granuláty429. 

(187) Žiadny zo zapojených podnikov nemal významné tržby vo všetkých troch 
formách porušenia, ale toto nevylučuje existenciu jediného porušovania. 

                                                 
422  Pozri odôvodnenie (107). 
423  Pozri odôvodnenie (95). 
424  Pozri odôvodnenie (79) týkajúce sa stretnutia 22.11.2005 a odôvodnenie (89) týkajúce sa stretnutia 

10.10.2006.  
425  Pozri odôvodnenie (79).  
426  Pozri odôvodnenie (86). 
427  Pozri odôvodnenie (79). 
428  Pozri odôvodnenia (57), (92) a (93). 
429  Pozri odôvodnenia (57) a (115). 
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(188) Okrem toho, existencia tretej formy nebola udržaná v tajnosti. Podnik [*], ktorý 
bol súčasťou dohovorov o práškovom acetylide vápenatom a granulátoch 
acetylidu vápenatého, avšak nie samostatným dodávateľom horčíkového 
granulátu, informoval Komisiu o existencii tretej formy jediného 
porušovania430. E-mail od zamestnanca podniku [*] zamestnancovi podniku [*] 
takisto dokazuje, že podnik [*], ktorý bol v karteli v súvislosti s práškovým 
acetylidom vápenatým a horčíkovým granulátom, avšak nebol dodávateľom 
granulátu acetylidu vápenatého, si bol vedomý toho, že protisúťažné konania sa 
vzťahovali aj na tento výrobkový segment431. Tento dokument preukazuje, že 
diskusie týkajúce sa oceliarskeho a plynárenského trhu boli považované za 
súčasť rovnakej dohody. 

3. Rovnaký časový rámec, v ktorom sa uskutočnila tajná dohoda / 
súvisiace stretnutia 

(189) Prvé stretnutie zamerané na acetylid vápenatý, ktoré sa v tomto rozhodnutí 
považuje za súčasť porušenia, je stretnutie týkajúce sa plynárenského trhu, 
ktoré sa konalo dňa 7. apríla 2004432. Stretnutie týkajúce sa acetylidu 
vápenatého pre oceliarsky priemysel sa konalo niekoľko dní potom, 22. apríla 
2004433 a stretnutie zamerané na horčíkové granuláty sa konalo 14.júla 2005434.  

(190) Stretnutia týkajúce sa granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových 
granulátov sa často konali bezprostredne po uskutočnení viacstranných stretnutí 
týkajúcich sa práškového acetylidu vápenatého pre oceliarsky priemysel. 
Diskusia na túto tému často pokračovala priamo po diskusii o práškovom 
acetylide vápenatom pre oceliarsky priemysel, prípadne krátko po jej ukončení 

435. Diskusie o plynárenskom priemysle často nasledovali priamo po opustení 
miestnosti, v ktorej sa konali diskusie o oceliarskom priemysle436. Napríklad 
diskusia o dodávkach činidiel na báze acetylidu vápenatého pre oceliarsky 
priemysel sa uskutočnila 10. októbra 2006 v reštaurácii v Salzburgu437. 
Bezprostredne po ukončení stretnutia pokračovali dodávatelia pre plynárenský 
trh v diskusii zameranej na plynárenský trh438 a dodávatelia horčíkových 
granulátov pre oceliarsky priemysel sa stretli opäť krátko potom v inej 
reštaurácii v Salzburgu439.  

                                                 
430  Pozri odôvodnenie (167). 
431  [*] dokument z kontroly [*]. 
432 Pozri odôvodnenie (98). 
433  Pozri odôvodnenie (64). 
434  Pozri odôvodnenie (125). 
435 Stretnutia z 12.7.2005 a 14.7.2005 [pozri odôvodnenia (76) a (125)], 22.11.2005 a 23.11.2005 [pozri 

odôvodnenia (78) a (127)], 25.4.2006 a 2.5.2006 [pozri odôvodnenia (83) a (129)], 11.7.2005 
a 12.7.2006 [pozri odôvodnenia (85) a (131)] a 10.10.2006 a 13.10.2006 [pozri odôvodnenia (88) 
a (133)]. Stretnutia plánované na 9.1.2007 a 15.1.2007 [pozri odôvodnenia (90) a (134)]. 

436 Pozri odôvodnenia (100), (108) a (111). 
437 Pozri odôvodnenia (88)a (89). V predvečer konania stretnutia sa v hoteli konali viaceré dvojstranné 

(NCHZ a TDR) alebo trojstranné (SKW, Akzo Nobel a Akzo) diskusie. [*]  
438 Pozri odôvodnenia (100) a (111). 
439 Pozri odôvodnenie (133). 
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(191) Toto prekrývanie časového rámca a dátumov stretnutí ukazuje, že tajná dohoda 
o trhových podieloch a cenách sa vzťahovala na všetky tri skupiny výrobkov a  
stretnutia boli  vzájomne prepojené. 

4. Rovnaký mechanizmus 

(192) Aj napriek tomu, že sa stretnutia zamerané na tri rozdielne skupiny výrobkov 
v mnohých prípadoch konali samostatne, dodávatelia používali rovnaké 
mechanizmy: zmrazovanie podielov na trhu na úvodných stretnutiach440, po 
ktorých nasledovala dohoda a koordinácia zvyšovania cien vo vzťahu 
k odberateľom441. V prípade, že účastníci kartelu potrebovali tabuľky 
rozdelenia trhu v písomnej forme, používali podobné predlohy442. 

(193) Kontrolný a implementačný mechanizmus – kontrola prostredníctvom 
následných stretnutí443 a/alebo dvojstranných (telefonických) kontaktov444, či sa 
dodržiavajú dohodnuté podiely na trhu a/alebo cenové úrovne – bol rovnaký 
v prípade všetkých troch skupín výrobkov. 

5. Jednotný protisúťažný cieľ  

(194) Tajná dohoda medzi dodávateľmi sledovala jednotný protisúťažný cieľ. Kvôli 
konsolidácii na strane dopytu (oceliarne a plynárne) pociťovali všetci 
dodávatelia rovnakým spôsobom tlak zo strany odberateľov445. Všetci z nich sa 
domnievali, že pôsobia na upadajúcom trhu a/alebo zaznamenávajú znižovanie 
svojich objemov/podielov na trhu446. Toto podnikateľské prostredie spojilo 
dodávateľov. Ako sa uvádza v kapitole IV, rozhodli sa brániť svoju pozíciu 
a uprednostnili spojenie síl pred individuálnym súperením medzi sebou. Ich 
cieľom bolo stabilizovať trh rozdelením si klientov medzi sebou, ako aj 
dohadovaním sa na zvyšovaní cien. Keďže ceny sú hlavným nástrojom 
hospodárskej súťaže, rôzne tajné dojednania a mechanizmy prijaté výrobcami 
boli všetky v konečnom dôsledku zamerané na zvýšenie cien v ich prospech 
a nad úroveň, ktorú by stanovila voľná hospodárska súťaž.  

V.3 Obmedzenie hospodárskej súťaže 

 
(195) Všetky podniky, na ktoré sa vzťahuje toto konanie, sa dohodli na trhových 

podieloch, kvótach, zvyšovaní cien, rozdeľovaní odberateľov a výmene 
citlivých informácií (pozri kapitolu IV). Dohoda v týchto otázkach obmedzuje, 
bráni alebo narúša hospodársku súťaž samotnou svojou povahou, keďže 
eliminuje podstatné aspekty súťažného správania. Zapojením sa do takéhoto 

                                                 
440  Pozri odôvodnenia (59), (65),  (107), (118) a (125). 
441  Pozri odôvodnenia (62), (108) a (121). 
442  Pozri odôvodnenie (116). 
443 Pozri odôvodnenia (60), (110) a (120). 
444  Pozri odôvodnenia (58), (63), (102) a (103). 
445  Pozri odôvodnenia (43), (62) a (113). 
446  Pozri odôvodnenie (37) – (39). 
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konania chceli podniky odstrániť alebo aspoň znížiť riziko vyplývajúce 
z voľnej hospodárskej súťaže na trhu. Cieľom ich správania teda bolo 
obmedzenie hospodárskej súťaže. 

(196) Podľa ustálenej judikatúry na účely uplatnenia článku 81 Zmluvy a článku 53 
Dohody o EHP nie je potrebné zohľadňovať skutočný účinok dohody, ak jej 
zámerom je brániť hospodárskej súťaži, obmedzovať ju alebo narúšať v rámci 
spoločného trhu. V dôsledku toho nie je potrebné preukazovať skutočný 
protisúťažný účinok447. V prípade zosúladených postupov je pre Komisiu 
postačujúce, keď poskytne konkrétne a vierohodné ukazovatele, ktoré 
s primeranou pravdepodobnosťou preukážu dopad na trh448. 

(197) Komisia sa však domnieva, že skutočnosti ustanovené v kapitole IV tohto 
rozhodnutia preukazujú, že dohody a/alebo zosúladené postupy boli 
implementované a teda dokazujú protisúťažný vplyv kartelových dohovorov na 
trhu. Po tom, ako sa členovia kartelu dohodli na tabuľkách rozdelenia trhu, ich 
implementovali prostredníctvom dohôd o rozdelení odberateľov a o zvýšení 
cien. Dokumenty z obdobia existencie kartelu naznačujú, že kartel uľahčil 
kolektívnu dohodu o presune rastúcich nákladov na energie na odberateľov. 
Napríklad [*] oznámil interne na stretnutí kartelu, že sa mu podarilo eliminovať 
nárast ceny koksu zvýšením cien acetylidu vápenatého449. [*] napísal, že [*]450. 
Ďalšie príklady implementácie sú uvedené v odôvodnení (63). Správne 
uplatňovanie dohodnutých trhových podielov sa monitorovalo pravidelnými 
aktualizáciami tabuliek rozdelenia trhu na viacstranných stretnutiach. 

(198) Podľa judikatúry Komisia nie je povinná systematicky preukazovať, že 
dohodnuté ceny umožnili účastníkom kartelu dosiahnuť vyššie ceny, akoby 
dosiahli bez existencie takýchto dohôd. Stačí, že dohodnuté ceny slúžia ako 
základ pre individuálne rokovania, keďže o možnosti vyjednávania klientov 451. 
Skutočnosť, že dohoda zameraná proti hospodárskej súťaži je uplatnená, hoci 
len čiastočne, je dostatočná na vylúčenie možnosti, že dohoda nemala vplyv na 
trh452. Takisto v prípade, že kartel stanoví iba cenové ciele a nie pevné ceny, zo 
skutočnosti, že podniky predávali pod úrovňou referenčných cien, nie je možné 
usúdiť, že kartel nemal vplyv453.  

V.4 Vplyv na obchod medzi členskými štátmi 
a zmluvnými stranami EHP 

 
(199) Súdy Spoločenstva konzistentne uvádzajú, že na to, aby dohoda medzi 

podnikmi mohla ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, "musí byť možné 

                                                 
447 Vec T-62/98, Volkswagen AG/Komisia, Zb. [2000], s. II-2707, odsek 178. 
448  Vec T-54/03 Lafarge/Komisia, rozsudok z 8.7.2008, ešte neuverejnený, odsek 584. 
449  [*] dokumenty z kontroly [*]  
450  [*] 
451  Spojené veci T-259 to 264 a 271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich a ostatní/Komisia, Zb. 

[2006], s. II-05169, odseky 285 – 286. 
452  Vec T-38/02, Groupe Danone/Komisia, Zb. [2005], s. II-4407, odsek 148. 
453  Vec T-64/02, Heubach/Komisia, Zb. [2005], s. II-5137 , odsek 117. 
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predvídať s dostatočným stupňom pravdepodobnosti na základe súboru 
objektívnych skutkových alebo právnych okolností, že by mohla ovplyvňovať, 
či už priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne, štruktúru 
obchodovania medzi členskými štátmi“454. Podľa článku 81 Zmluvy sa 
nevyžaduje, aby dohody skutočne ovplyvňovali obchod medzi členskými 
štátmi, ale postačuje, že dohody majú takýto potenciálny vplyv455. 

(200) Konania, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia, mali zjavný vplyv na obchod 
medzi členskými štátmi a medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP. Ako sa 
preukázalo v kapitole II.3.3, dodávky práškového acetylidu vápenatého, 
granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov charakterizujú 
značné objemy obchodovania medzi členskými štátmi a tiež existuje 
obchodovanie v určitej miere medzi Spoločenstvom a krajinami EZVO 
patriacimi do EHP. 

(201) V tejto veci je ustanovené pre účely tohto rozhodnutia, že kartelové dohody sa 
vzťahovali na odberateľov v rámci EHP okrem Španielska, Portugalska, Írska 
a Veľkej Británie456, čo predstavuje značnú časť EHP. Existencia dohôd o 
určovaní cien, rozdeľovaní odberateľov a delení trhov v týchto oblastiach 
musela viesť, alebo dá sa očakávať, že viedla, k automatickému odchýleniu 
štruktúr obchodovania od smeru, ktorým by sa inak uberali.  

V.5 Článok 81 ods. 3 Zmluvy a článok 53 ods. 3 Dohody 
o EHP  

(202) Podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 sa dohoda, rozhodnutie alebo 
zosúladený postup uvedené v článku 81 ods. 1 Zmluvy nezakazujú, ak spĺňajú 
podmienky uvedené v článku 81 ods. 3 Zmluvy, t. j. ak prispievajú k zlepšeniu 
výroby alebo distribúcie tovarov alebo podpore technického alebo 
hospodárskeho pokroku za predpokladu, že zákazníkom umožňujú spravodlivé 
rozdelenie výslednej výhody, neukladajú obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné 
na dosiahnutie týchto cieľov, a nedávajú príslušným podnikom možnosť 
obmedziť hospodársku súťaž v súvislosti s podstatnou časťou daných 
výrobkov. To isté sa uplatňuje obdobne v súvislosti s článkom 53 Dohody 
o EHP.  

(203) Keďže obmedzenie hospodárskej súťaže je predmetom dohôd týkajúcich sa 
rozdeľovania verejných ponúk, zemepisného rozdelenia trhu, stanovovania 
kvót, cien a podmienok predaja a výmeny citlivých obchodných informácií, na 
ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, neexistujú náznaky, že dohody a/alebo 
zosúladené postupy medzi dodávateľmi práškového acetylidu vápenatého, 
granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov prinášajú nejaké 
výhody alebo inak podporujú technický alebo hospodársky pokrok. Striktne 

                                                 
454 Vec 56/65, Société Technique Minière, Zb. [1966], s. 282, odsek 7; vec 42/84 Remia 

a ostatní/Komisia, Zb. [1985], s. 2545, odsek 22; spojené veci T-25/95 atď., Cimenteries CBR 
a ostatní/Komisia, Zb. [2000], s. II-491, odsek 3930. 

455 Vec C-306/96, Javico, Zb. [1998], s. I-1983, odseky 16 a 17 a vec T-374/94, European Night 
Services, Zb. [1998], s. II-3141, odsek 136. 

456 Pozri odôvodnenia (43), (62) a (113). 
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zakázané kartely, ako je kartel, ktorý je predmetom tohto rozhodnutia, 
predstavujú a priori najškodlivejšie obmedzenie hospodárskej súťaže, pretože 
z nich majú výhody iba zúčastnení dodávatelia ,ale nie odberatelia457. 

(204) Podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 znášajú dôkazné bremeno spojené 
s dokázaním splnenia podmienok uvedených v článku 81 ods. 3 podniky, ktoré 
si nárokujú uplatnenie tohto ustanovenia. Žiadna zo strán tohto konania 
netvrdila, že sú splnené podmienky článku 81 ods. 3 ani nepredložila dôkazy na 
tento účel. Na základe uvedeného nie sú v tomto prípade splnené podmienky 
článku 81 ods. 3 Zmluvy a článku 53 ods. 3 Dohody o EHP.  

VI. ADRESÁTI 

VI.1 Zodpovednosť za porušenie 

VI.1.1. Zásady  

 
(205) Na základe zásady osobnej zodpovednosti Komisia najprv určí právnickú 

osobu, ktorá sa priamo podieľala na činnostiach kartelu. Tento subjekt bude 
niesť zodpovednosť za porušovanie podľa článku 81 Zmluvy. Ak tento subjekt 
patrí do skupiny spoločností, v rámci ktorej nemá možnosť určiť svoje 
správanie na trhu, môže Komisia prisúdiť  protiprávne konanie právnickej 
osobe, ktorá určuje správanie tohto subjektu na trhu, pretože 
skupina spoločností sa v zmysle článku 81 Zmluvy považuje za jeden podnik. 
V dôsledku toho bude právnická osoba, ktorá riadi správanie podniku na trhu, 
spoločne a nerozdielne zodpovedná za úhradu pokuty, ktorá môže byť uložená 
spoločnosti, ktorá sa priamo podieľala na činnostiach kartelu458. 

(206) Pokiaľ ide o vzťah materskej a dcérskej spoločnosti, Komisia posúdi, či 
materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na správanie spoločnosti na trhu 
v období porušovania. V prípade, že materská spoločnosť vlastní, priamo alebo 
nepriamo, 100% kapitálu dcérskej spoločnosti, ktorá porušila pravidlá 
hospodárskej súťaže, Komisia na základe judikatúry459 uplatní domnienku, že 
materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na správanie dcérskej spoločnosti 

                                                 
457 Pozri aj oznámenie Komisie, usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy, Ú. v. EÚ 2004 C 

101/08, bod 46. 
458 Vec T-405/06, Arcelor Mittal a ostatní/Komisia, rozsudok z 31.3.2009, odsek 91; vec T-85/06, 

General Quimica,SA a ostatní/Komisia, rozsudok z 18.12.2008, odsek 62; vec Case T-112/05, Akzo 
a ostatní/Komisia, Zb. [2007], s. II-5049, odsek 62. 

459 Vec T-405/06, Arcelor Mittal a ostatní. v Komisia, rozsudok z 31.3.2009,  odsek 89; Vec T-85/06, 
General Quimica,SA a ostatní. v Komisia, rozsudok z 18.12.2008, odsek 62; Vec T-69/04 Schunk a 
ostatní. v Komisia, rozsudok z 8.10.2008,  odsek 56; Case T-112/05, Akzo et.al. v Komisia Zb. 
[2007] s. II-5049, odsek 60; Spojené veci T-71/03 etc. Tokai Carbon and Others v Komisia  Zb. 
[2005] s. II-10, odsek 60; Case T-354/94, Stora Kopparbergs Bergslags v Komisia Zb. [1998] s. II-
2111, odsek 80, potvrdené vo veci C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags v Komisia, Zb. [2000] 
s. I-9925, odseky 27, 28 a 29; Vec 107/82, AEG v Komisia, Zb. [1983] s. 3151, odsek 50. Pozri tiež 
stanovisko AG Kokott vo veci C-97/08 – odvolanie Akzo proti rozsudku vo veci T-112/05 - odseky 
46-76. 
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na trhu a usúdi, že v zmysle článku 81 Zmluvy tieto spolu vytvárajú jeden 
podnik. V tomto prípade musí materská spoločnosť preukázať, že dcérska 
spoločnosť bola schopná riadiť svoju obchodnú politiku samostatne, berúc do 
úvahy najmä hospodárske a právne prepojenia medzi týmito dvoma 
spoločnosťami, ako sú jednotná organizácia personálnych, hmotných 
a nehmotných prvkov sledujúca dlhodobý, osobitný hospodársky cieľ. 

(207) V prípade skupiny spoločností a v osobitnom prípade, keď boli ekonomické 
aktivity, ktoré boli predmetom kartelových dohôd, prevedené na iný právny 
subjekt v rámci skupiny, môže Komisia na základe zaužívanej judikatúry460 
a pri uplatňovaní kritéria ekonomickej kontinuity pripísať zodpovednosť za 
celé obdobie porušovania spoločnosti, na ktorú sa ekonomická aktivita 
previedla, a to aj v prípade, že prevodca naďalej existuje. 

VI.1.2. Akzo Nobel (Akzo Nobel NV, Carbide Sweden AB)  

 
(208) V rámci skupiny Akzo Nobel boli dve dcérske spoločnosti priamo zapojené do 

dohôd a/alebo zosúladených postupov, ako sa uvádza v kapitole IV tohto 
rozhodnutia: Akzo Nobel Surface Chemistry AB v období od 3. novembra 
2004 do 31. októbra 2005 a Carbide Sweden AB v období do 1. novembra 2005 
do 20. novembra 2006461. 

(209) Počas obdobia porušovania vlastnila spoločnosť Akzo Nobel NV obidve 
dcérske spoločnosti do výšky 100%462. Na základe judikatúry uvedenej 
v odôvodnení (206) sa Komisia môže opierať o 100% vlastníctvo, aby 
preukázala, že Akzo Nobel NV mal skutočne rozhodujúci vplyv na obchodné 
správanie svojich dcérskych spoločností Akzo Nobel Surface Chemistry AB 
a Carbide Sweden AB. 

(210) Napriek tomu Komisia poukazuje na ďalšie prvky, ktoré potvrdzujú 
predpoklad, že Akzo Nobel NV mal rozhodujúci vplyv na správanie Akzo 
Nobel Surface Chemistry AB a neskôr Carbide Sweden AB na trhu, a tým 
dokazujú, že tieto spoločnosti predstavovali jeden podnik: 

− Skupina Akzo Nobel bola organizovaná na základe dvojvrstvovej štruktúry: 
„sídlo skupiny“ a priamo pod ním približne 20 obchodných jednotiek 
(„OJ“). Sídlo skupiny koordinuje najdôležitejšie úlohy týkajúce sa 
všeobecnej stratégie skupiny, financovania, právnych záležitostí a ľudských 
zdrojov. Každá OJ má svojho generálneho riaditeľa, riadiaci tím a podporné 
služby, hoci riadenie OJ sa vykonáva v rámci obmedzení daných 
finančnými a strategickými cieľmi, ktoré stanovilo sídlo skupiny, a je 

                                                 
460 Vec T-405/06, Arcelor Mittal a ostatní/Komisia, rozsudok z 31.3.2009, odsek 109; vec T-43/02, 

Jungbunzlaue/Komisia, rozsudok z 27.9.2006, s. II 3435, odsek 131-133; spojené veci C-204/00 P, 
C-205/00 P, C-211/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Aalborg a ostatní/Komisia, Zb. [2004], s. I-123, 
odseky 354 – 360. 

461 Pozri najmä odôvodnenia (57), (92) a (98). [*] 
462  Akzo Nobel, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
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viazané „obchodnými zásadami“ a „podnikovými smernicami“, ktoré platia 
v celej skupine Akzo Nobel463.  

− Z ekonomického hľadiska bolo obchodovanie s acetylidom vápenatým 
súčasťou vedľajšej obchodnej jednotky „Casco Adhesives“ (Casco Lepidlá) 
v rámci obchodnej jednotky „Industrial Finishes“ (Priemyselné povrchové 
úpravy) v rámci skupiny výrobkov „Coatings“ (Nátery).  

− Obrat obchodu s acetylidom vápenatým sa konsolidoval s celkovým 
obratom skupiny Akzo Nobel, ktorú viedol Akzo Nobel NV, čo preukazuje, 
že príjem dcérskej spoločnosti dopĺňal údaje o hospodárskej výkonnosti 
materskej spoločnosti.  

− Skupina Akzo Nobel, ktorú viedol Akzo Nobel NV, kontrolovala výkon 
podnikania s acetylidom vápenatým a na tomto [*]. Akzo Nobel následne 
[*].  

− V obchodnom styku sa Carbide Sweden stále často označuje ako „Casco“ 
alebo „Akzo Nobel“. Aj v tabuľkách kartelu o rozdelení trhu sa uvádza 
„Akzo Nobel“ a nie „Carbide Sweden“  464. Zamestnanci Carbide Sweden 
AB takisto uvádzajú názov „Akzo Nobel“, keď hovoria o svojom 
zamestnávateľovi465.  

− Zamestnanci Carbide Sweden AB (a jej predchodcov), ktorí sa zúčastnili na 
udalostiach opísaných v kapitole IV, podpísali program súladu pre oblasť 
hospodárskej súťaže466.  

(211) Z uvedeného vyplýva, že Akzo Nobel Surface Chemistry AB a neskôr Carbide 
Sweden AB neboli vo svojich obchodných politikách samostatné, ale podliehali 
dozoru a riadeniu spoločnostiAkzo Nobel NV. S materskou spoločnosťou tak 
tvorili jeden podnik.  

(212) Vzhľadom na to, že výroba a predaj acetylidu vápenatého sa preniesla z Akzo 
Nobel Surface Chemistry AB do Carbide Sweden AB v rámci skupiny Akzo 
Nobel NV467, nesie zodpovednosť za celé obdobie porušovania, t. j. od 
3. novembra 2004 do 20. novembra 2006, Carbide Sweden AB. Okrem toho sa 
zodpovednosť za porušovanie v rovnakom období pripisuje aj materskej 
spoločnosti Akzo Nobel NV. 

VI.1.3.  Almamet (Almamet GmbH) 

(213) Spoločnosť Almamet GmbH sa priamo podieľala468 na dohodách a/alebo 
zosúladených postupoch od 22. apríla 2004 do 16. januára 2007, ako je 

                                                 
463  Akzo Nobel, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
464  Pozri napríklad [*] 
465  Pozri napríklad [*] 
466  Pozri [*] 
467  Pozri odôvodnenie (10). 
468  Pozri najmä odôvodnenia (57), (115), (178) a (179). 
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popísané v kapitole IV tohto rozhodnutia, a preto nesie zodpovednosť za 
porušenie článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP. 

VI.1.4. Donau Chemie (Donau Chemie AG) 

(214) Spoločnosť Donau Chemie AG sa v období od 7. apríla 2004 do 16. januára 
2007 priamo podieľala na dohodách a/alebo zosúladených postupoch, ako je 
popísané v kapitole IV tohto rozhodnutia469. Donau Chemie AG preto nesie 
zodpovednosť za porušenie článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP.  

VI.1.5.  Ecka (Ecka Granulate GmbH & Co KG, non Ferrum 
Metallpulver GmbH & Co KG) 

(215) Zamestnanci a/alebo zástupcovia spoločností Aluma GmbH, non Ferrum 
Metallpulver GmbH & Co KG a Ecka Granulate GmbH & Co KG – v období 
od 14. júla 2005 do 16. januára 2007470 – boli priamo zapojení do niekoľkých 
kartelových dohôd a/alebo sa podieľali na zosúladených postupoch, ako je 
popísané v kapitole IV tohto rozhodnutia.  

(216) Spoločnosť Ecka Granulate GmbH & Co KG, ktorá viedla podnik Ecka, je 
jediným vlastníkom (materskou spoločnosťou) spoločnosti Aluma GmbH, 
ktorá je jediným vlastníkom spoločnosti Ferrum Metallpulver GmbH & Co 
KG471.  

(217) Vzhľadom na 100% vlastníctvo Komisia môže predpokladať, že spoločnost 
Ecka Granulate GmbH & Co KG vykonávala skutočný rozhodujúci vplyv na 
obchodnú politiku spoločností Aluma GmbH aj non Ferrum Metallpulver 
GmbH & Co KG.  

(218) Napriek tomu Komisia poukazuje na existenciu ďalších prvkov, ktoré 
potvrdzujú predpoklad, že spoločnosť Ecka Granulate GmbH & Co KG mal 
rozhodujúci vplyv na trhové správanie spoločností Aluma GmbH a non Ferrum 
Metallpulver GmbH & Co KG, a tým dokazujú, že tieto spoločnosti 
predstavovali jeden podnik: 

− zmluvy, ktoré podpísala spoločnosť non Ferrum Metallpulver GmbH & Co 
KG, sa vo svojich operatívnych článkoch jasne odvolávajú na skupinu 
Ecka472, 

− obrat spoločností Aluma GmbH a non Ferrum Metallpulver GmbH & Co 
KG sa konsolidoval s obratom Ecka Granulate GmbH & Co KG, čo 
preukazuje, že príjem dcérskych spoločností doplňoval údaje 
o hospodárskej výkonnosti materskej spoločnosti,  

                                                 
469  Pozri najmä odôvodnenia (57), (92) a (98). 
470  Pozri najmä odôvodnenia (57), (57) a (180). 
471  Pozri odôvodnenia (19) a (20). 
472  Ecka, dokumenty z kontroly [*]. 
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− obchod s acetylidom vápenatým, ako aj obchod s podliehal výkonnému 
riaditeľovi spoločnosti Ecka Granulate GmbH & Co KG473, 

− Ecka Granulate GmbH & Co KG potvrdzuje, že jej vedenie malo plnú 
dôveru v zamestnanca, ktorý sa zúčastňoval na stretnutiach kartelu474,  

− zamestnanec, ktorý sa zúčastňoval na stretnutiach kartelu, podpísal zmluvy 
v mene spoločnosti non Ferrum Metallpulver GmbH & Co KG, v roku 2005 
bol však zamestnancom spoločnosti Aluma GmbH a neskôr spoločnosti 
Ecka Granulate GmbH & Co KG475. 

(219) Vzhľadom na to, že výroba a predaj horčíkového granulátu sa presunula 
zo spoločnosti Aluma GmbH do spoločnosti non Ferrum Metallpulver GmbH 
& Co KG v rámci skupiny Ecka Granulate GmbH & Co KG dňa 1. januára 
2006476, nesie zodpovednosť za celé obdobie porušovania, t. j. od 14. júla 2005 
do 16. januára 2007, spoločnosť non Ferrum Metallpulver GmbH & Co KG. 
Okrem toho sa zodpovednosť za porušovanie v rovnakom období pripisuje aj 
materskej spoločnosti Ecka Granulate GmbH & Co KG477. 

VI.1.6.  NCHZ (1. garantovaná, a. s., a Novácke chemické 
závody, a. s.) 

(220) Spoločnosť Novácke chemické závody, a. s., (NCHZ) sa v období od 7. apríla 
2004 do 16. januára 2007 priamo podieľala na dohodách a/alebo zosúladených 
postupoch popísaných v kapitole IV tohto rozhodnutia478, a preto nesie 
zodpovednosť za porušenie článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP.  

(221) Spoločnosť 1. garantovaná, a. s., vykonávala v tomto období rozhodujúci vplyv 
na obchodnú politiku NCHZ a preto tieto spoločnosti predstavovali jeden 
podnik. Uvedené skutočnosti dokazujú tieto štrukturálne a organizačné 
prepojenia:  

− valné zhromaždenie NCHZ, ktoré prijíma rozhodnutia 70% väčšinou 
hlasov479, volí predstavenstvo. Toto predstavenstvo má päť členov 
a rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou480. Jeho predseda bol zároveň 
podpredsedom predstavenstva spoločnosti 1. garantovaná, a. s., a jeho 
podpredseda bol zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti 
1. garantovaná, a. s.481 V období od roku 2004 do roku 2007 bolo 

                                                 
473  Ecka, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
474  Ecka, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
475  Ecka, dokumenty z kontroly [*]; odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
476  Pozri odôvodnenie (19). 
477  V otázke priamej zodpovednosti Ecka pozri odôvodnenie (215). 
478  Pozri najmä odôvodnenia (57), (92) a (98). 
479  NCHZ, stanovy, článok 4. 
480  NCHZ, stanovy, článok 10 ods. 2 a článok 10 ods. 8. 
481  NCHZ, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
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v predstavenstve 11 rôznych členov, z ktorých 9 zastávalo funkcie 
v skupine 1. garantovaná, a. s.,482 

− prevažnú väčšinu členov dozornej rady NCHZ tvorili zástupcovia 
spoločnosti 1. garantovaná, a. s.483, 

− obrat NCHZ sa konsolidoval s obratom 1.garantovanej a. s.484, čo 
preukazuje, že príjem dcérskej spoločnosti dopĺňal údaje o hospodárskej 
výkonnosti materskej spoločnosti.  

(222) Tieto prepojenia dokazujú, že existovala jednotná organizácia personálnych, 
hmotných a nehmotných prvkov, ktorá sledovala konkrétny dlhodobý cieľ. 
Okrem toho, 1. garantovaná a. s., vlastnila počas celého obdobia porušovania 
viac ako 70% kapitálu NCHZ485. Prvky uvedené v odôvodnení (221) spadajú 
do bežného podnikateľského správania sa investora tejto veľkosti. Materská 
spoločnosť preto vykonávala rozhodujúcu kontrolu nad obchodnou politikou 
NCHZ. Na základe judikatúry sa spoločnosti 1. garantovaná, a. s., a NCHZ 
považujú za jeden podnik a zodpovednosť za porušovanie v rovnakom období, 
t. j. od 7. apríla 2004 do 16. januára 2007, sa teda pripisuje aj spoločnosti 1. 
garantovaná, a.s. 

(223) 1. garantovaná, a. s., vo svojej odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, že nikdy 
nemala vplyv na správanie tých osôb, ktoré sa priamo zúčastňovali na 
stretnutiach kartelu, a že tieto osoby ju ani neinformovali o činnostiach kartelu. 
Poukazuje aj na to, že v súčasnosti nevlastní akcie spoločnosti NCHZ a ani túto 
spoločnosť nekontroluje. Odvolávajúc sa na prípad Graphite electrodes486 1. 
garantovaná, a. s. požiadala, aby Komisia adresovala toto rozhodnutie iba 
spoločnosti NCHZ487. 

(224) Tvrdenie, že materská spoločnosť nevedela o karteli, je založené na mylnej 
predstave týkajúcej sa pripísania správania dcérskej spoločnosti materskej 
spoločnosti. Ak materská spoločnosť vedela o účasti dcérskej spoločnosti na 
činnostiach kartelu alebo jej to prikázala, jej zodpovednosť by bola založená na 
základe priameho zapojenia do kartelu. Komisia navyše nie je povinná 
preukázať vplyv materskej spoločnosti na konkrétnych jednotlivcov v dcérskej 
spoločnosti.  

(225) Komisia sa v súlade s judikatúrou488 domnieva, že 1. garantovaná, a.s. 
nepredložila dôkazy, ktoré by vyvrátili skutočnosť, že vykonávala rozhodujúci 
vplyv na NCHZ v období porušovania. Zodpovednosť za protiprávne správanie 
spoločnosti NCHZ preto môže byť pripísaná aj spoločnosti 1. garantovaná, a.s. 
a rozhodnutie je preto adresované aj spoločnosti 1. garantovaná, a.s.  

                                                 
482  To isté. 
483  To isté. 
484  NCHZ, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
485   Pozri odôvodnenie (23). 
486 Spojené prípady T-236/01, T-244/01 až T-246/01, T-251/01, T-252/01, Tokai Carbon 

a ostatní/Komisia, Zb. [2004], s. II-1181, odseky 271 - 285. 
487 1.garantovaná, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
488 Pozri oddiel VI.1.1. 
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VI.1.7. SKW (SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-
Metallurgie Holding AG, AlzChem Hart GmbH, Evonik 
Degussa GmbH, ARQUES Industries AG 

(226) Ako je uvedené v kapitole IV tohto rozhodnutia, v období od 22. apríla 2004 do 
16. januára 2007 sa zamestnanci spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co 
KG, od roku 2005 nazvanej SKW Stahl-Metallurgie GmbH489, priamo 
podieľali na dohodách kartelu a/alebo zosúladených postupoch490. Spoločnosť 
SKW Stahl-Metallurgie GmbH preto nesie zodpovednosť za porušovanie 
článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP. 

(227) Počas obdobia uvedeného v  odôvodnení (226) vlastnili túto prevádzkovú 
jednotku do výšky 100% rôzne materské spoločnosti: najprv priamo SKW 
Metallurgie AG (teraz AlzChem Hart GmbH) a ako konečný vlastník Degussa 
AG (teraz Evonik Degussa GmbH), a následne priamo Arques 
BeteiligungsGmbH (teraz SKW Stahl-Metallurgie Holding AG) a ako konečný 
vlastník Arques AG (teraz ARQUES Industries AG. Na základe judikatúry 
uvedenej v odôvodnení (206) možno predpokladať, že materské spoločnosti 
skutočne vykonávali rozhodujúci vplyv na obchodnú politiku ich dcérskej 
spoločnosti. Napriek pravidlu v súvislosti s výškou 100% a v súvislosti 
s ARQUES Industries AG v období od 30. novembra 2006 do 16. januára 2007, 
keď sa dcérska spoločnosť nenachádzala v úplnom vlastníctve materskej 
spoločnosti, Komisia poukazuje na prvky, ktoré potvrdzujú, že príslušné 
materské spoločnosti v ich príslušnom období vykonávali rozhodujúci vplyv na 
obchodnú politiku dcérskej spoločnosti.  

Zodpovednosť spoločnosti AlzChem Hart GmbH 

(228) Spoločnosť s vtedajším názvom SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG vlastnila 
(nepriamo) minimálne od 22. apríla 2004 až do 30. augusta 2004 vrátane na 
100% spoločnosť s vtedajším názvom SKW Metallurgie AG, teraz AlzChem 
Hart GmbH491. Komisia môže preto na základe predpokladu skutočného 
vykonávania rozhodujúceho vplyvu pripísať protiprávne kartelové správanie 
dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti AlzChem Hart GmbH za rovnaké 
obdobie.  

(229) Komisia napriek tomu poukazuje na ďalšie prvky, ktoré potvrdzujú domnienku, 
že materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na správanie sa svojej dcérskej 
spoločnosti na trhu, čo dokazuje, že tvorili jeden podnik: 

− najmenej počas roka 2004 bol výkonný riaditeľ spoločnosti SKW Stahl-
Technik GmbH & Co KG aj výkonným riaditeľom spoločnosti SKW Stahl 
Technik Verwaltungs GmbH492, 

− dcérska spoločnosť potrebovala súhlas materskej spoločnosti v prípade 
niekoľkých typov obchodných rozhodnutí alebo transakcií493, 

                                                 
489 Pozri odôvodnenie (30) a poznámku pod čiarou č. 51. 
490  Pozri najmä odôvodnenia (57) a (115). 
491  Pozri odôvodnenie (27). 
492  Pozri [*] v poznámke pod čiarou č. 46. 
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− dcérska spoločnosť podávala pravidelné správy materskej spoločnosti 
o svojej hospodárskej výkonnosti494.  

(230) Materská spoločnosť AlzChem Hart GmbH vo svojej odpovedi na oznámenie 
námietok tvrdí, že ["..."] existujú ["..."]495, ktoré si zaslúžia zamietnutie jej 
zodpovednosti. Tvrdí, že príklady v poznámke pod čiarou č. 493496 sa netýkajú 
každodenných rozhodnutí, ale rozhodnutí ["..."]497. Materská spoločnosť preto 
nemala žiadny vplyv na dcérsku spoločnosť.  

(231) Tieto príklady v skutočnosti preukazujú, že materská spoločnosť musela dať 
svoj súhlas k aspektom, bez ktorých by spoločnosť nemohla vykonávať svoju 
činnosť, a síce k vstupu do nových obchodných oblastí, zobratiu pôžičky alebo 
vstúpeniu do sporu, ktoré sú súčasťou bežných rozhodnutí a predstavujú bežné 
rozhodnutia, ktoré sa prijímajú pri vykonávaní podnikania, a preto dokazujú 
vplyv materskej spoločnosti na dcérsku spoločnosť.  

(232) AlzChem Hart GmbH tvrdí, že predkladanie správ o hospodárskej výkonnosti 
nemožno považovať za indikátor nastolenia kontroly. Svoje tvrdenie podporuje 
poukázaním na malých investorov, ktorí sú takisto informovaní o hospodárskej 
výkonnosti, ale Komisia ich nepovažuje za zodpovedných za kartelové 
porušovania498. Komisia zdôrazňuje, že tento ukazovateľ sa hodnotí 
v kombinácii s postavením investora. V prípade spoločnosti AlzChem Hart 
GmbH ide o 100% vlastníctvo akcií. V takejto situácii je bežným obchodným 
správaním snažiť sa o ochranu realizovaných investícií a usilovať sa o prijatie 
rozhodnutí týkajúcich sa týchto investícií na základe nahlásených údajov 
o hospodárskej výkonnosti.  

(233) Spoločnosť AlzChem Hart GmbH predkladá viaceré tvrdenia zhodné 
s tvrdeniami spoločnosti Degussa AG499 uvedenými v odôvodnení (237) 
a zodpovedanými v odôvodneniach (238) – (243). Komisia sa obdobne 
odvoláva na tieto odôvodnenia a domnieva sa, že žiadny z bodov, ktoré 
vzniesol spoločnosť AlzChem Hart GmbH, sa nepovažuje za dostatočný na 
ovplyvnenie záveru Komisie týkajúceho sa zodpovednosti materskej 
spoločnosti. 

(234) Komisia v súlade s judikatúrou500 zastáva názor, že spoločnosť AlzChem Hart 
GmbH nepredložila dôkazy, ktoré by vyvrátili skutočnosť, že mala rozhodujúci 
vplyv na SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG. Zodpovednosť za protiprávne 
správanie spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG preto môže byť 
pripísané aj spoločnosti AlzChem Hart GmbH a toto rozhodnutie je adresované 
aj spoločnosti AlzChem Hart GmbH. 

                                                                                                                                             
493  [*]   
494  SKW, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]; Degussa, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie 

[*]. 
495 AlzChem Hart GmbH, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
496 Poznámka pod čiarou č. 464 v oznámení námietok. 
497 AlzChem Hart GmbH, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
498 AlzChem Hart GmbH, to isté [*]. 
499 AlzChem Hart GmbH, to isté [*]. 
500 Pozri oddiel VI.1.1. 
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 Zodpovednosť spoločnosti Evonik Degussa GmbH 

(235) Najmenej od 22. apríla 2004 až do 30. augusta 2004 vrátane bola spoločnosť 
s vtedajším názvom SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG nepriamo v úplnom 
vlastníctve spoločnosti s vtedajším názvom SKW Metallurgie AG (teraz 
AlzChem Hart GmbH). Spoločnosť SKW Metallurgie AG bola nepriamo 
v úplnom vlastníctve spoločnosti Degussa AG (teraz Evonik Degussa 
GmbH)501. Komisia môže preto pripísať protiprávne kartelové správanie 
dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti Degussa za rovnaké obdobie.  

(236) Komisia napriek tomu poukazuje na ďalšie prvky, ktoré potvrdzujú domnienku, 
že materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na správanie sa svojej dcérskej 
spoločnosti na trhu, čo dokazuje, že tvorili jeden podnik: 

− Z hospodárskeho hľadiska bol obchod s acetylidom vápenatým súčasťou 
obchodnej jednotky „Chemikálie pre metalurgický priemysel“, 
(„Metallchemie“), čo zdôrazňuje jednotnú organizáciu medzi materskou 
a dcérskou spoločnosťou502. 

− Obrat obchodu s acetylidom vápenatým za rok 2004 z ekonomického 
hľadiska vznikol materskej spoločnosti503.  

− Degussa v odpovedi na žiadosť o informácie Komisie označuje obchod 
s acetylidom vápenatým ako súčasť skupiny Degussa504.  

− Rozhodnutie Degussy zaviesť od roku 2001 program odpredaja a predať 
vedľajšie obchodné činnosti, ako sú metalurgické operácie505, sa týka 
základnej otázky hospodárskeho prežitia dcérskej spoločnosti. To jasne 
dokazuje, že vedenie materskej spoločnosti rozhodovalo 
ohľadom obchodnej stratégie operatívnej dcérskej spoločnosti.  

(237) Degussa vo svojej odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, že v „tomto 
výnimočnom prípade“506 existujú „osobitné dôvody“, prečo nemôže niesť 
zodpovednosť za svoju dcérsku spoločnosť. Po prvé, dcérska spoločnosť bola 

                                                 
501  Pozri odôvodnenie (27). 
502  [*] vo svojej odpovedi na oznámenie námietok zdôraznila, že Komisia použila nesprávne slová pre 

obchodnú jednotku. V oznámení námietok sa namiesto výrazu „chemikálie pre metalurgický 
priemysel“ („Metallchemie“) hovorilo o „metalurgických chemických látkach“ („metallurgical 
chemicals“). Komisia zastáva názor, že Degussa mohla porozumieť tomu, že keď sa v bode 241 
oznámenia námietok uvádzala „jednotka“ materskej spoločnosti „v prípade podnikania s acetylidom 
vápenatým“, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou hovorilo o „chemikáliách pre metalurgický 
priemysel“. Slová „metalurgické chemické látky“ boli v danom kontexte dostatočne úzke na to, aby 
sa Komisia domnievala, že Degussa mohla stále porozumieť obvineniam voči nej.  

503  Pozri poznámku pod čiarou č. 48. [*] vo svoje odpovedi na oznámenie námietok zdôrazňuje, že 
bolo nesprávne hovoriť v oznámení námietok o obrate dcérskej spoločnosti, ktorej obrat bol 
konsolidovaný v obrate materskej spoločnosti. Komisia tvrdí, že hospodárske postavenie materskej 
spoločnosti bolo pozitívne ovplyvnené obratom SKW v tom zmysle, že obrat SKW, ktorý sa odrazil 
na cene, ktorú mohla Degussa vyjednať pri predaji. Preto sa tržby zaúčtovali na účty Degussy 
nepriamo.  

504  Degussa, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
505  Pozri odôvodnenie (28). 
506  Degussa AG, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
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predaná s ekonomickým spätným účinkom – 1. januára 2004 – a  predajná 
zmluva predvídala prevzatie zodpovednosti kupujúcim za kartelové konanie. 
Po druhé, dcérska spoločnosť sa podieľala na karteli, hoci jej Degussa výslovne 
nariadila, aby sa nepodieľala na karteloch. Po tretie, materská spoločnosť sa 
v roku 2004 musela prispôsobiť finančnému investorovi, a preto dcérska 
spoločnosť bola v tom čase na trhu nezávislá.  

(238) Komisia v súvislosti s prvým argumentom tvrdí, že rozhodujúcim dátumom pre 
predaj dcérskej spoločnosti je ten dátum, kedy sa v zmluve predpokladala 
zmena zákonného vlastníctva507. Okrem toho, aj v prípade, že by predajná 
zmluva znela tak, že nový kupujúci súhlasil s prevzatím zodpovednosti za 
neidentifikované kartelové správanie, ktoré predávajúci mohol spáchať 
v minulosti, takáto klauzula nie je pre Komisiu záväzná. V tejto súvislosti 
Degussa odkazuje na rozhodnutie Komisie z 21. januára 1998 v prípade 
IV/35.814 „Alloy surcharge“508. Tento prípad sa však netýkal zmluvy medzi 
súkromnoprávnymi stranami, ale záväzku jednej strany voči Komisii v rámci 
prebiehajúceho kartelového vyšetrovania týkajúceho sa identifikovaného 
porušovania.  

(239) Pokiaľ ide o druhý argument509, program zhody a všeobecné pokyny materskej 
spoločnosti pre dcérsku spoločnosť, aby sa nezapájala do kartelov, nemôžu 
odstrániť zodpovednosť materskej spoločnosti. Ak by sa materské spoločnosti 
mohli vyhnúť dôsledkom toho, že nechajú svoje dcérske spoločnosti porušovať 
právo hospodárskej súťaže vydaním interných pokynov o protiprávnej povahe 
kartelov, účel absolútneho zákazu kartelového správania by sa mohol ľahko 
narušiť. Podpísané samoobviňujúce svedecké vyhlásenia vlastných 
zamestnancov priznávajúce vnútorné porušovania programu súladu a/alebo 
všeobecných nariadení prijatých po období porušovania nemenia skutočnosť, 
že porušovanie sa uskutočnilo. Nedodržaný program súladu a/alebo všeobecné 
pokyny by nemali predstavovať dôvody na to, aby sa materská spoločnosť 
nepovažovala za zodpovednú za protiprávne správanie dcérskej spoločnosti.  

(240) Degussa sa v tejto súvislosti osobitne odvoláva na rozsudok Súdneho dvora vo 
veci BMW510 a východiskové rozhodnutie Komisie z 23.decembra 1997 v 
prípade IV/29.146511, ako aj ústnu prezentáciu zástupcu Komisie počas 
vypočutia pred Súdom prvého stupňa vo veci General Quimica512, podľa ktorej 
materská spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, pretože dcérska spoločnosť 
konala proti vôli materskej spoločnosti a/alebo nedodržiavala jej pokyny.  

(241) Okrem skutočnosti, že prípad BMW sa netýka kartelového porušovania, 
skutočnosti týkajúce sa porušovania sú veľmi rozdielne. Materská spoločnosť 
vedela o protiprávnych postupoch, a preto vydala osobitné pokyny, ktoré neboli 
dodržané. To zdokumentovali dôkazy pochádzajúce z obdobia existencie 

                                                 
507  Pozri odôvodnenie (29). 
508  Ú. v. EÚ 1998 L 100/55. 
509  Degussa AG, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
510  Vec 32/78 a ostatní, BMW/Komisia, Zb. [1979], s. I-2435, odsek 24. 
511  Ú. v. ES 1978 L 46/33, odôvodnenie 20. 
512  Celý odkaz na prípad možno nájsť v poznámke pod čiarou č. 458; prezentáciu zástupcu možno 

nájsť v Degussa AG, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
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kartelu513. Prenesené na tento konkrétny prípad by to znamenalo, že materská 
spoločnosť Degussa vedela o karteli, čo Degussa popiera a Komisia nikdy 
netvrdila. Komisia zastáva názor, že, ako dokazuje prípad BMW, vedomosť 
o protiprávnom opatrení je nevyhnutným predpokladom pre vydanie cielených 
pokynov vo vzťahu k identifikovanému, konkrétnemu správaniu. V každom 
prípade sa považuje za nedostatočné, ak materská spoločnosť vydá všeobecné 
pokyny o dodržiavaní právnych predpisov. 

(242) V  treťom bode Degussa tvrdí, že sa musela ["..."]514. Chcela predať dcérsku 
spoločnosť a interne ju označila za vedľajší podnik. Podľa Degussy to 
znamenalo, že viac neovplyvňovala správanie spoločnosti na trhu.  

(243) Komisia tvrdí, že dcérska spoločnosť ako vedľajší podnik aj v prípade, ak bola 
pravda, že Degussa sa mala prispôsobiť finančnému investorovi, neznamená, že 
všetky rozhodnutia týkajúce sa dcérskej spoločnosti prijala dcérska spoločnosť 
nezávisle. Tento prípad dokazuje, že strategické rozhodnutia týkajúce sa 
predaja dcérskej spoločnosti, – najmä či, kedy a ako najlepšie obchod pripraviť, 
– prijímala Degussa515. Základné rozhodnutia ohľadom ekonomického prežitia 
v rámci skupiny Degussa, ako aj perspektívy ekonomického prežitia mimo 
skupiny Degussa boli jasne urobené spoločnosťou Degussa a boli prijaté 
v záujme skupiny Degussa. Táto skutočnosť vyvracia argument, že dcérska 
spoločnosť bola úplne nezávislá516. 

(244) Komisia v súlade s judikatúrou517 zastáva názor, že Degussa nepredložila 
dôkazy, ktoré by vyvrátili domnienku, že v skutočnosti vykonávala rozhodujúci 
vplyv na SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG. Zodpovednosť za protiprávne 
správanie spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG preto môže byť 
pripísaná aj spoločnosti Degussa a toto rozhodnutie je adresované aj 
spoločnosti Degussa. 

Zodpovednosť SKW Stahl Metallurgie Holding AG 

(245) SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG, od roku 2005 nazvaná SKW Stahl-
Metallurgie GmbH518 bola od 30. augusta 2004 minimálne do 16. januára 2007 
priamo do výšky 100% vlastnená spoločnosťou SKW Stahl-Metallurgie 
Holding AG (predtým SKW Stahl-Metallurgie Holding GmbH a Arques 
BeteiligungsgesellschaftmbH)519. Komisia môže preto pripísať protiprávne 
kartelové správanie dcérskej spoločnosti za rovnaké obdobie materskej 
spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. 

(246) Komisia napriek tomu poukazuje na ďalšie prvky, ktoré potvrdzujú domnienku, 
že materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na správanie sa svojej dcérskej 
spoločnosti na trhu, čo dokazuje, že tvorili jeden podnik: 

                                                 
513  Vec 32/78 a ostatní BMW/Komisia, Zb. [1979,], s. I-2435, odseky 8 – 11. 
514  Degussa AG, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
515  Pozri odôvodnenie (28). 
516  Vec T-69/04, Schunk a ostatní/Komisia, rozsudok z 8.10.2008, ešte neuverejnený, odsek 66. 
517  Pozri oddiel VI.1.1. 
518  Pozri odôvodnenie (30) a poznámku pod čiarou č. 51. 
519  Pozri odôvodnenie (29) a poznámku pod čiarou č. 50. 



SK - 60 –  SK 

− dcérska spoločnosť bola súčasťou divízie pre prášky a granuláty materskej 
spoločnosti520, 

− materská spoločnosť bola zapojená do kontaktov dcérskej spoločnosti pri 
každodennom obchodovaní521, 

− výkonný riaditeľ materskej spoločnosti vedel o výmene informácií 
o predajných cenách medzi konkurentmi522, 

− materská spoločnosť bola zodpovedná za strategický rozvoj svojej dcérskej 
spoločnosti523,  

− materská spoločnosť rozhodovala v otázkach týkajúcich sa centrálnych 
služieb, napr. z oblasti personalistiky, náboru zamestnancov a 
financovania524, 

− dcérska spoločnosť zasielala finančné údaje materskej spoločnosti každý 
mesiac525,  

− dcérska spoločnosť okrem iného potrebovala podpis člena predstavenstva 
materskej spoločnosti, aby mohla uzatvoriť zmluvy s bankami526, 

− obrat dcérskej spoločnosti sa konsolidoval s obratom materskej 
spoločnosti527, čo dokazuje, že príjem dcérskej spoločnosti sa dopĺňal 
k údajom o hospodárskej výkonnosti materskej spoločnosti.  

(247) SKW Stahl Metallurgie Holding AG v odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, 
že nevedela528 alebo nebola informovaná529 o činnostiach kartelu. Komisia sa 
v odpovedi odvoláva na odôvodnenie (224).  

(248) SKW Stahl Metallurgie Holding AG takisto objasňuje, že nemala ekonomický 
záujem na karteli, pretože bola obchodným zástupcom Degussy. Komisia sa 
však domnieva, že toto nepotvrdzuje znenie dohody o Dodávkach a Službách, 
podľa ktorej žiadna zo strána nevyjednávala v mene druhej strany530. 

(249) S cieľom vyvrátiť záver týkajúci sa skutočného vykonávania rozhodujúceho 
vplyvu materská spoločnosť poukazuje na to, že zohrávala úlohu finančného 

                                                 
520  SKW, dokumenty z kontroly [*]. 
521  SKW,  to isté [*]. Priama účasť [zamestnanca] SKW Stahl-Metallurgie Holding AG spolu s SKW 

(Stahl-Metallurgie GmbH) na rozhovoroch s externými stranami týkajúcimi sa poistenia, možnej 
kúpy, štruktúry cien a zisku konkurentov [*].  

522  SKW, dokumenty z kontroly [*]. 
523  SKW  to isté [*] týkajúce sa možnej kúpy konkurenta. 
524  SKW, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
525  SKW, to isté [*]. 
526  SKW, to isté [*]. 
527  SKW, to isté [*]. 
528  SKW, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
529  SKW, to isté [*]. 
530  Pozri odôvodnenia (28) a (31), najmä [*] v poznámke pod čiarou č. 56. 
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investora531. Keď kúpila dcérsku spoločnosť, bolo už uzatvorených niekoľko 
dlhodobých zmlúv, ktoré obmedzovali priestor na manévrovanie SKW Stahl 
Metallurgie Holding AG532. Materská spoločnosť ďalej objasňuje, že k účasti 
jedného z členov jej predstavenstva spolu so zástupcom dcérskej spoločnosti 
s cieľom potenciálne kúpiť konkurenta prišlo preto, že samotná dcérska 
spoločnosť nemala financie na prijatie takéhoto rozhodnutia533. Vzhľadom na 
to, že projekt sa nerealizoval, materská spoločnosť tvrdí, že to dokazuje, že 
neexistoval rozhodujúci vplyv. Rovnako, k podpisovaniu jedným z členov jej 
predstavenstva vo vzťahu k finančným bankovým transakciám dcérskej 
spoločnosti prichádzalo iba občas a nedokazuje to, že všetky transakcie 
s bankami sa museli podpisovať spoločne534. Rozhodujúci vplyv takisto nie je 
stanovený, keďže administratívne služby pre riadenie podnikania sa 
poskytovali iba ako podpora v niektorých, vedľajších oblastiach535.  

(250) Body uvedené v odôvodnení (249) dokazujú a určite nevyvracajú odôvodnenie 
v súvislosti s rozhodujúcim vplyvom materskej spoločnosti na dcérsku 
spoločnosť. V súlade s judikatúrou536 Komisia tvrdí, že SKW Stahl-Metallurgie 
Holding AG nepredložila dôkazy, ktoré by vyvrátili domnienku, že mala 
rozhodujúci vplyv na SKW Stahl-Metallurgie GmbH. Zodpovednosť za 
protiprávne správanie spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie GmbH preto môže 
byť pripísaná aj spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a toto 
rozhodnutie je adresované aj spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. 

Zodpovednosť v prípade ARQUES Industries AG 

(251) Spoločnosť SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG od 2005 nazvaná SKW 
Stahl-Metallurgie GmbH537 priamo vlastnila od 30. augusta 2004 aspoň do 
16. januára 2007 do výšky 100% spoločnosť SKW Stahl-Metallurgie Holding 
AG538. Spoločnosť SKW Stahl-Metallurgie Holding AG vlastnila do výšky 
100% do 30. novembra 2006 spoločnosť Arques539. Komisia môže preto 
pripísať protiprávne kartelové správanie dcérskej spoločnosti za rovnaké 
obdobie materskej spoločnosti Arques. 

(252) Komisia má však napriek tomu za obdobie od 30. novembra 2006 do 
16. januára 2007, počas ktorého materská spoločnosti vlastnila o niečo viac ako 
57%540, viaceré dôkazy, ktoré dokazujú rozhodujúci vplyv materskej 
spoločnosti na správanie sa dcérskej spoločnosti na trhu, čo dokazuje, že tvorili 
jeden podnik: 

                                                 
531  SKW, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
532  SKW, to isté [*]. 
533  SKW, to isté [*]. 
534  SKW, to isté [*]. 
535  SKW, to isté [*]. 
536  Pozri oddiel VI.1.1. 
537  Pozri odôvodnenie (30) a poznámku pod čiarou č. 51. 
538  Pozri odôvodnenie (29) a poznámku pod čiarou č. 50. 
539  Pozri odôvodnenia (29) a (29). 
540  Arques, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
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− vzťah s materskou spoločnosťou Arques bol zabezpečený prostredníctvom 
spoločnosti Arques Beteiligungsgesellschaft GmbH (a jej nástupníckych 
spoločností). Spoločnosť Arques Beteiligungsgesellschaft GmbH bola 
novovytvoreným bezprostredným holdingom a bola založená spoločnosťou 
Arques s cieľom riadiť novonadobudnutú dcérsku spoločnosť541,  

− Arques s cieľom riadiť bezprostrednú holdingovú spoločnosť vymenovala 
za výkonného riaditeľa osobu, ktorej dôverovala, t. j. zamestnanca, ktorý 
bol v podniku Arques okrem iného zodpovedný za kúpu dcérskej 
spoločnosti542, 

− výkonný riaditeľ bezprostrednej holdingovej spoločnosti pravidelne 
informoval materskú spoločnosť o hospodárskej výkonnosti dcérskej 
spoločnosti – o vývoji obratu a hospodárskych výsledkoch, toku hotovosti 
a plánovaní stavu likvidity, rozpočtovom plánovaní543, 

− výkonný riaditeľ bezprostrednej  holdingovej spoločnosti informoval 
Arques o pokroku v reštrukturalizácii dcérskej spoločnosti a po jej 
dosiahnutí o ďalšom rozvoji dcérskej spoločnosti, napr. o rozširovaní 
činnosti získavaním nových spoločností544, 

− z dokumentov z toho obdobia vyplýva, že výkonný riaditeľ bezprostrednej  
holdingovej spoločnosti potreboval pri strategických rozhodnutiach, ktoré 
priamo ovplyvňovali ziskovosť a rast dcérskej spoločnosti, súhlas 
výkonného riaditeľa spoločnosti Arques545, 

− výkonný riaditeľ dcérskej spoločnosti mohol priamo kontaktovať člena 
predstavenstva spoločnosti Arques s cieľom prediskutovať otázky, ktoré 
priamo ovplyvňovali obchodnú činnosť dcérskej spoločnosti546, 

− pri stretnutí s konkurentmi sprevádzal niekedy výkonného riaditeľa dcérskej 
spoločnosti člen predstavenstva spoločnosti Arques547, 

− obrat dcérskej spoločnosti  sa konsolidoval s obratom podniku Arques 
v období od 1. septembra 2004 do 20. júla 2007548, čo dokazuje, že príjem 
dcérskej spoločnosti sa dopĺňal k údajom o hospodárskej výkonnosti 
materskej spoločnosti,  

− pred vstupom bezprostrednej holdingovej spoločnosti na akciový trh 
spoločnosť Arques posilnil svoj dohľad vymenovaním viacerých členov 

                                                 
541  SKW, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. Arques, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie 

[*]. 
542  Arques, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
543  Arques, to isté [*]. 
544  Arques, to isté [*]. 
545  SKW, dokumenty z kontroly [*]. 
546  SKW, to isté [*]. 
547  SKW,  to isté [*]. 
548  SKW, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. Arques, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie 

[*]. 
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výkonnej rady Arques vrátane podpredsedu do správnej rady bezprostrednej 
holdingovej spoločnosti549. Boli teda v pozícii priamo kontrolovať dcérsku 
spoločnosť. Okrem toho riadiaca štruktúra z minulosti pokračovala bez 
prerušenia550.  

(253) Spoločnosť Arques vo svojej odpovedi na oznámenie námietok vyvracia všetky 
príklady rozhodujúceho vplyvu materskej spoločnosti nad dcérskou 
spoločnosťou, ktoré Komisia uviedla . Po prvé, tvrdí, že nikdy nevedela 
o kartelových aktivitách ani ich neovplyvňovala551, pričom ide o tvrdenie, ktoré 
sa rozoberalo v odôvodnení (224).  

(254) Pokiaľ ide o vplyv materskej spoločnosti nad dcérskou spoločnosťou, Arques 
rozlišuje medzi operatívnymi rozhodnutiami na jednej strane a strategickými 
rozhodnutiami na strane druhej552. Tvrdí, že ako finančný investor nikdy 
neprijala žiadne obchodné rozhodnutia  týkajúce sa acetylidu vápenatého alebo 
horčíka vzhľadom na nedostatočné know-how a skúsenosti s operatívnou 
obchodnou činnosťou553.  

(255) Je neprirodzené oddeľovať operatívne a strategické rozhodovanie v  danej 
spoločnosti. O to viac v prípade, ak by právnym dôsledkom bolo to, že 
materská spoločnosť nesie zodpovednosť za protiprávne správanie svojej 
dcérskej spoločnosti iba vtedy, ak ovplyvňovala operatívne rozhodnutia, avšak 
nie v prípade, ak stanovila strategické rozhodnutie spoločnosti na trhu. 
Koncepcia jednej hospodárskej jednotky sa nemôže porovnávať s takouto 
akademickou kategorizáciou podnikateľských činností na trhu. Tento prístup je 
v rozpore aj so skutočnosťou v tom zmysle, že strategické rozhodnutia 
vymedzujú skutočnú podstatu správania sa spoločnosti na trhu. Strategické 
rozhodnutia sa týkajú všeobecného rozvoja dcérskej spoločnosti, či prežije na 
trhu alebo nie, či sa jej podnikateľské činnosti majú rozšíriť alebo obmedziť, či 
sa majú realizovať investície, alebo akvizície554 a či sa má predať555 a za akú 
cenu556. 

(256) Arques sa takisto domnieva, že informácie, ktoré dostala o obrate, 
hospodárskom výsledku, plánovaní toku hotovosti a likvidity557 alebo 
o pokroku v procese reštrukturalizácie558 dcérskej spoločnosti, by nemali byť 
ukazovateľom ovplyvňovania obchodného správania. Komisia sa však 
domnieva, že spoločnosť Arques ako finančný investor musela poznať tieto 
údaje, pretože boli rozhodujúce pre jej rozhodnutia ohľadom podniku v rámci 
skupiny a postavenia na trhu v budúcnosti. Podstatný význam týchto údajov pre 
strategické rozhodnutia, ktoré Arques prijíma, predstavuje takisto dôvod, prečo 

                                                 
549  SKW, to isté [*]. 
550  SKW, to isté [*]. 
551  Arques, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
552  Arques, to isté [*]. 
553  Arques, to isté [*]. 
554 Pozri napríklad Arques, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
555 Pozri napríklad Arques, to isté [*]. 
556 Pozri napríklad Arques, to isté [*]. 
557 Arques, to isté [*]. 
558 Arques, to isté [*]. 
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Komisia nie je presvedčená o tom, že finančné informácie sa predkladali 
materskej spoločnosti iba z dôvodu zákonnej povinnosti559 bez toho, aby mali 
pre ňu ekonomickú hodnotu.  

(257) Arques pripúšťa, že poznanie finančných údajov mohlo znamenať, že Arques 
vedela o hlavných aspektoch obchodnej politiky dcérskej spoločnosti560. 
Arques takisto uznáva, že jej súhlas bol potrebný na predaj dcérskej 
spoločnosti, tvrdí však, že to nesúviselo so ziskovosťou a rastom dcérskej 
spoločnosti561. Komisia v tejto súvislosti poukazuje na to, že rozhodnutie 
o tom, či a za akú cenu sa má dcérska spoločnosť predať, prijala materská 
spoločnosť na základe súčasnej a budúcej ziskovosti a prognóz rastu dcérskej 
spoločnosti. Slová ziskovosť a rast sa použili v tomto zmysle.  

(258) E-mail o predaji dcérskej spoločnosti je jasným dôkazom, že dcérska 
spoločnosť skutočne bola obmedzovaná pri prijímaní rozhodnutí562. 

(259) Ďalší e-mail dokazuje, že materská spoločnosť bola zapojená do rozhodovania 
o tom, či má dcérska spoločnosť nadobudnúť dodávateľa. Arques pri pokuse 
vyvrátiť túto skutočnosť prezradila niečo zo svojho ekonomického prehľadu o 
prevádzke spoločnosti, ktorú kúpila s cieľom reštrukturalizovať ju: ["..."]. 
Arques napriek tejto expertíze a know-how na strane prevádzky tvrdí, že 
prítomnosť materskej spoločnosti na rozhovoroch s potenciálnym budúcim 
dodávateľom nepreukazuje žiadny vplyv na každodenné fungovanie dcérskej 
spoločnosti563. Napriek tomu je nepopierateľné, že dcérska spoločnosť bola 
vedená materskou spoločnosťou pri akvizícii.Toto je ďalším dôkazom, že 
materská spoločnosť nielen ovplyvňovala, ale v skutočnosti vymedzovala 
obchodné správanie dcérskej spoločnosti.  

(260) Arques sa domnieva, že konsolidácia obratu nepostačuje na preukázanie 
vplyvu564. To však Komisia nikdy netvrdila. Presnejšie povedané, tento aspekt 
bol iba jedným z mnohých prvkov, ktoré sa brali do úvahy s cieľom dokázať, 
že materská spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na obchodné správanie 
dcérskej spoločnosti na trhu.  

(261) Arques vyhlasuje, že zmena právnej formy spoločnosti – z GmbH na AG – 
automaticky znamená, že viac nemohla ovplyvňovať obchodné správanie 
dcérskej spoločnosti565. Toto tvrdenie nie je presvedčivé, keďže obchodný 
model spoločnosti Arques ako finančného investora zostal nezmenený.  

(262) Komisia na základe skutočností uvedených v odôvodnení (252) zastáva názor, 
že Arques pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa jej dcérskej spoločnosti 
zohľadňoval záujmy skupiny, v protiklade s tvrdením, že dcérska spoločnosť 

                                                 
559 Arques, to isté [*]. 
560 Arques, to isté [*]. 
561 Arques, to isté [*]. 
562 Arques, to isté [*]. 
563 Arques, to isté [*]. 
564 Arques, to isté [*]. 
565 Arques, to isté [*]. 
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bola úplne nezávislá566. Komisia preto v súlade s judikatúrou567 zastáva názor, 
že Arques nepredložila dôkazy, ktoré by vyvrátili domnienku, že mala 
rozhodujúci vplyv na SKW Stahl-Metallurgie GmbH. Zodpovednosť za 
protiprávne správanie spoločnosti SKW Stahl-Metallurgie GmbH preto môže 
byť pripísaná aj spoločnosti Arques a toto rozhodnutie je adresované aj 
spoločnosti Arques. 

VI.1.8. TDR (TDR Metalurgija d.d. a Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o.) 

 
(263) Spoločnosť TDR Metalurgija d.d. (ďalej len „TDR“) sa priamo podieľala na 

dohodách a/alebo zosúladených postupoch v období od 7. apríla 2004 do 
16. januára 2007, ako je uvedené v kapitole IV tohto rozhodnutia568, a preto 
nesie zodpovednosť za porušovanie článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody 
o EHP. 

(264) Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (ďalej len „HSE“) mal rozhodujúci vplyv 
na konanie spoločnosti TDR aspoň v období od 7. apríla 2004 do 20. decembra 
2006569 a tieto spoločnosti preto predstavovali jeden podnik, čo dokazujú tieto 
štrukturálne a organizačné prepojenia:  

− HSE označil TDR vo svojich výročných správach za jednu zo spoločností, 
ktoré patria do skupiny HSE570. 

− HSE sa pokladá za skupinu: „V štruktúre príjmov z predaja predstavovala 
elektrická energia 93% čistých príjmov z predaja a ostatné výrobky a služby 
predstavovali 7% čistých príjmov z predaja skupiny HSE. Iné aktivity 
zahŕňajú z prevažnej väčšiny výrobu acetylidu vápenatého, ferosilícia 
a komplexných zliatin“ 571.  

− Obrat TDR bol takisto začlenený do konsolidovaných finančných výkazov 
HSE572, čo dokazuje, že príjem dcérskej spoločnosti dopĺňal údaje 
o hospodárskej výkonnosti materskej spoločnosti.  

− TDR bol súčasťou viacúčelového úseku HSE573.  

− Pred predajom TDR udelila dozorná rada HSE súhlas s týmto predajom574. 

                                                 
566 Vec T-69/04, Schunk a ostatní/Komisia, rozsudok z 8.10.2008, ešte neuverejnený, odsek 66 
567 Pozri oddiel VI.1.1. 
568  Pozri najmä odôvodnenia (57), (92) a (98). 
569 Pozri odôvodnenie (92). 
570  HSE, výročná správa za rok 2006, s. 30. 
571  HSE, to isté, s. 56. 
572  HSE, to isté, s. 140. 
573  HSE, to isté, s. 31. 
574  HSE, to isté, s. 23. 
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− Dozorná rada TDR sa skladala najmä zo zástupcov HSE. Dvaja z troch 
členov dozornej rady spoločnostiTDR – vrátane jej predsedu – boli 
zástupcovia spoločnostiHSE575. Tretieho člena vymenovala „zamestnanecká 
rada“ TDR. Zástupca HSE, ktorý zastával funkciu predsedu dozornej rady 
podniku TDR, napísal v roku 2004 článok, ktorý bol uverejnený na 
internetovej stránke HSE: „Ako predseda dozornej rady spoločnosti TDR 
Metalurgija, ktorá je súčasťou skupiny HSE, som spokojný so spoluprácou, 
ktorú máme s vedením spoločnosti TDR Metalurgija d.d.. Domnievam sa, že 
komunikácia medzi nami je dobrá a dozorná rada má všetky náležité 
informácie, aby kvalitne plnila svoje povinnosti“576.  

− Okrem toho dostával HSE pravidelné správy od TDR. V týchto správach sa 
objasňovalo postavenie TDR na trhu, opisovali sa zmeny cien surovín 
v minulosti a do budúcnosti a vplyv týchto faktorov na výrobu, predaj 
a podnikateľské činnosti TDR vo všeobecnosti. Okrem toho TDR 
poskytoval HSE správy o predaji každého výrobku (plánovanom 
i zrealizovanom). V prípade acetylidu vápenatého spoločnosť TDR takisto 
objasňoval objemy dodané iným dodávateľom, informácie o hlavných 
odberateľoch a vplyv (očakávaných) zmien ceny na trh577.  

− Okrem toho dokumenty z kontroly nájdené v priestoroch TDR dokazujú, že 
TDR predkladal svojej materskej spoločnosti HSE dokonca ešte 
podrobnejšie správy. Našli sa rôzne správy, ktoré boli vypracované pre 
vedenie a dozornú radu HSE, v ktorých sa objasňovala situácia na trhu 
s acetylidom vápenatým a problémy, ktorým TDR čelil578. V týchto 
správach sa opisujú aj konkurenti TDR na trhu.  

− TDR takisto potvrdil, že HSE mal vplyv na vymenovanie jeho vedenia, a že 
mal prístup k lacnejším cenám elektriny v období, keď bol kontrolovaný 
HSE579. 

(265) Tieto štrukturálne a personálne prepojenia dokazujú, že existovalo jednotné 
usporiadanie, a že HSE, ktorý do 20. decembra 2006 vlastnil 74,44% kapitálu 
TDR, skutočne vykonával rozhodujúcu kontrolu nad vedením TDR. Prvky 
uvedené v odôvodnení (264) spadajú do bežného obchodného správania sa 
investora tejto veľkosti. Z uvedených skutočností vyplýva, že v období od 
7. apríla 2004 do 20. decembra 2006 predstavovali TDR a HSE jeden podnik. 
Komisia sa preto rozhodla adresovať toto rozhodnutie spoločnosti TDR 
Metalurgija d.d. aj spoločnosti Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 

                                                 
575  Zástupcami HSE v dozornej rade TDR boli [*] HSE. Pozri HSE, odpoveď zo [*] na  žiadosť o 

informácie [*]; HSE, výročná správa za rok 2002, s. 96; HSE, výročná správa za rok 2006, s. 16 a 
40; TDR, odpoveď zo [*] na  žiadosť o informácie [*] a verejné zdroje informácií. 

576  Pozri http://www.hse.si/filelib/knjiznica/energija/2004/energija_marec_2004.pdf. V pôvodnom 
jazyku: „Kot predsednik nadzornega sveta družbe TDR-Metalurgija, ki je ena od družb v skupini 
HSE, sem s sodelovanje z njeno upravo zadovoljen, menim, da je vzpostavljena komunikacija dobra 
in da ima nadzorni svet družbe na voljo vse portebne infromacije za kakovostno opravljanje svojega 
dela“. 

577  HSE, odpoveď zo [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
578  Pozri TDR, dokumenty z kontroly [*].  
579  TDR, odpoveď zo [*] na  žiadosť o informácie [*]. 

http://www.hse.si/filelib/knjiznica/energija/2004/energija_marec_2004.pdf
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(266) HSE vo svojej odpovedi na oznámenie námietok580 tvrdí, že nevedel alebo 
nemohol vedieť o protiprávnych činnostiach kartelu. Odpoveď Komisie na toto 
tvrdenie je uvedenáv odôvodnení (224). 

(267) Okrem toho HSE tvrdí, že nebol súčasťou jedinej hospodárskej jednotky so 
spoločnosťou  TDR Metalurgija d.d.  z viacerých dôvodov: začlenenie TDR do 
výročnej správy je dôsledkom zákonnej povinnosti, tržby TDR zohrávajú iba 
menšiu ekonomickú úlohu v prípade celkového obratu skupiny, materská 
spoločnosť nemala nikdy hospodárske výhody z dcérskej spoločnosti, 
predchádzajúci súhlas materskej spoločnosti pri predaji dcérskej spoločnosti je 
bežnou praxou v prípade spoločnosti vlastniacej 74,44% kapitálu dcérskej 
spoločnosti, je bežnou praxou mať v dozornej rade dcérskej spoločnosti dvoch 
z troch členov z materskej spoločnosti vzhľadom na veľkosť akciového podielu 
materskej spoločnosti, prijímanie pravidelných správ o postavení dcérskej 
spoločnosti na trhu je bežnou praxou, materská spoločnosť iba monitorovala 
dcérsku spoločnosť, aby nemala pochybnosti týkajúce sa správnosti 
a úspešnosti vedenia dcérskej spoločnosti, a je bežné, že investor veľkosti HSE 
požaduje pozitívne výsledky a monitoruje výkonnosť a obozretnosť, aby sa 
straty udržali na minimálnej úrovni.  

(268) Takmer všetky tieto prvky potvrdzujú stanovisko Komisie a žiaden z nich 
nepreukazuje, že HSE nemala rozhodujúci vplyv. Aj v prípade, že tvrdenie, že 
tržby TDR zohrávali malú úlohu v prípade obratu, by sa ukázalo ako pravdivé, 
táto skutočnosť nijakým spôsobom nepreukazuje, že HSE ponechával TDR 
úplnú nezávislosť pri určovaní jeho správania na trhu581. Tieto ukazovatele vo 
svojej celosti odhaľujú stále a intenzívne monitorovanie hospodárskeho 
postavenia TDR na trhu spoločnosťou HSE, ako skutočne uznal HSE vo svojej 
odpovedi na oznámenie námietok. V súlade s judikatúrou582 preto pretrváva 
názor, že HSE nepredložila dôkazy s cieľom vyvrátiť, že naozaj mala 
rozhodujúci vplyv na TDR. HSE sa preto môže považovať za zodpovedný za 
protiprávne správanie TDR a toto rozhodnutie je adresované aj HSE. 

VII. DĹŽKA TRVANIA PORUŠOVANIA PRÁVNYCH 
PREDPISOV 

VII.1 Začiatok porušovania právnych predpisov 

(269) Ako sa uvádza v kapitole IV, prvé viacstranné stretnutia zachytené v tomto 
rozhodnutí sa konali 7. apríla 2004 v prípade granulátov acetylidu vápenatého, 
22. apríla 2004 v prípade práškového acetylidu vápenatého a 14. júla 2005 
v prípade horčíkových granulátov583. Napriek existencii dvojstranných 

                                                 
580  HSE, odpoveď na oznámenie námietok [*].  
581 Spojené veci T-109/02 a ostatní, Bolloré a ostatní/Komisia, Zb. [2007], s. II-947, odsek 144. 
582 Pozri oddiel VI.1.1. 
583  Pozri odôvodnenia (64), (98) a (107). 
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kontaktov584 sa tieto dátumy považujú za dátumy začatia kartelu na účely tohto 
rozhodnutia: 

− Stretnutie dňa 7. apríla 2004, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 
spoločností Donau Chemie, NCHZ a TDR, sa považuje za prvý relevantný 
dátum pre tieto spoločnosti v prípade granulátov acetylidu vápenatého.  

− Stretnutie dňa 22. apríla 2004, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 
spoločností Almamet, Donau Chemie, NCHZ, SKW a TDR, sa považuje za 
prvý relevantný dátum pre tieto spoločnosti v prípade práškového acetylidu 
vápenatého. 

− Stretnutie dňa 14. júla 2005, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 
spoločností Almamet, Ecka a SKW, sa považuje za prvý relevantný dátum 
pre tieto spoločnosti v prípade horčíkových granulátov. 

(270) V prípade spoločnosti Akzo Nobel sa prvá dokázaná účasť na stretnutí kartelu 
spätne datuje na 3. november 2004. Tento dátum sa považuje za prvý 
relevantný dátum v prípade spoločnosti Akzo Nobel, pokiaľ ide o práškový 
acetylid vápenatý a granuláty acetylidu vápenatého. 

(271) V prípade  SKW sa relevantný začiatočný dátum pre rôzne právne subjekty 
v rámci podniku líši v závislosti od zodpovednosti každého z týchto subjektov 
(pozri kapitolu VI. 1.7):  

− v prípade spoločnosti SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG (teraz SKW 
Stahl-Metallurgie GmbH) a jej vtedajších materských spoločností SKW 
Metallurgie AG (teraz AlzChem Hart GmbH) a Degussa AG (teraz 
Evonik Degussa GmbH) sa za začiatočný dátum, pokiaľ ide o práškový 
acetylid vápenatý, považuje 22. apríl 2004585,  

− v prípade spoločnosti Arques Beteiligungs GmbH (teraz SKW Stahl-
Metallurgie Holding AG) a ARQUES AG (teraz ARQUES Industries 
AG) sa za začiatočný dátum, pokiaľ ide o práškový acetylid vápenatý, 
považuje 30. august 2004, dátum kúpy SKW Stahl-Technik GmbH & Co 
KG (teraz SKW Stahl-Metallurgie GmbH), 

− v zmysle uvedeného v odôvodnení (269) sa v prípade spoločností SKW 
Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG 
a ARQUES Industries AG za prvý relevantný dátum, pokiaľ ide 
o horčíkové granuláty, považuje 14. júl 2005586. 

VII.2 Koniec porušovania právnych predpisov 

(272) Posledné stretnutie kartelu sa konalo 10. októbra 2006 v prípade acetylidu 
vápenatého (prášok a granuláty) a 13. októbra 2006 v prípade horčíkových 

                                                 
584 Pozri odôvodnenia (58) a (125). [*] predložené aj na začiatku kartelu v polovici roku 2003. 
585  Pozri odôvodnenie (269). 
586  Pozri odôvodnenie (269). 
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granulátov587. Nové stretnutia boli naplánované na 9. a 15. januára 2007, boli 
však zrušené v decembri 2006588. 

(273) Niektorí z účastníkov (Almamet, Donau Chemie, SKW) tvrdili, že dátum 
posledných stretnutí kartelu alebo dátum, keď sa rozhodlo o zrušení ďalšieho 
nadchádzajúceho stretnutia kartelu, predstavuje koniec kartelu.  

(274) Tieto tvrdenia sa odmietajú. Na poslednom relevantnom stretnutí kartelu sa 
účastníci dohodli na dátume ďalšieho stretnutia a teda kartel nebol ukončený. 
Vo všeobecnosti boli dohodnuté zvýšenia cien platné pre dlhšie obdobie589. 
Pokiaľ nebude možné dokázať, že samotné strany sa jasne dištancovali od 
kartelu, je treba vychádzať z predpokladu, že pôsobenie kartelu  aj naďalej 
pokračovalo590.  

(275) Viaceré strany tvrdia, že v decembri 2006, keď zrušili príslušné stretnutia 
plánované na január 2007, objasnili, že toto vo všeobecnosti ukončilo ich účasť 
na karteli, a/alebo že toto zrušenie de facto ukončilo existenciu kartelu591. 
Žiadne listinné dôkazy podporujúce tvrdenie, že toto zrušenie viedlo k jasnému 
a definitívnemu dištancovaniu sa od kartelu však neboli predložené. Zmluvy 
uzatvorené ako následok uplatnenia dohôd z posledných stretnutí v zásade 
naďalej vyvolávali účinky592.  

(276) Možno konštatovať, že neboli predložené dôkazy, že kartel bol ukončený a za 
dátum ukončenia kartelu sa preto považuje 16. január 2007, dátum intervencie 
Komisie prostredníctvom neoznámených kontrol593.  

(277) Iba v prípade Akzo Nobel sa má za to, že účasť na karteli sa skončila [*].  

(278) V prípade HSE sa jeho zodpovednosť za správanie TDR skončila 20. decembra 
2006, keď bola spoločnosť TDR Metalurgija d.d. odpredaná. 

(279) V prípade spoločností SKW Metallurgie AG (teraz AlzChem Hart GmbH) a 
Degussa AG (teraz Evonik Degussa GmbH) sa ich zodpovednosť skončila 
30. augusta 2004, keď bola spoločnosť SKW Stahl-Technik GmbH & Co KG 
predaná spoločnosti  Arques Beteiligungs GmbH. 

                                                 
587  Pozri odôvodnenia (88) v prípade acetylidu vápenatého pre oceliarsky priemysel; odôvodnenie 

(111) v prípade acetylidu vápenatého pre plynárenský priemysel a odôvodnenie (133) v prípade 
horčíka pre oceliarsky priemysel.  

588 Pozri odôvodnenia (90) a (134). 
589  Pozri odôvodnenie (62). 
590  Samotná skutočnosť, že strana odišla zo stretnutia sa sama o sebe nemôže považovať za verejné 

dištancovanie sa od kartelu. Je na strane, aby poskytla dôkazy, že členovia kartelu to považovali za 
ukončenie jej účasti. Pozri rozsudok z 19.3.2009, ešte neuverejnený, vo veci C-510/06, Archer 
Daniels Midland/Komisia, odsek 120. 

591  Donau Chemie [*]; SKW, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
592  Mnohé zmluvy sú štvrťročné alebo ročné. Pozri napríklad [*] 
593  Pozri odôvodnenie (48). Pokiaľ ide o individuálnu zodpovednosť každého zapojeného právneho 

subjektu, pozri odôvodnenie (281). 
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VII.3 Záver týkajúci sa trvania porušovania právnych 
predpisov 

(280) Vzhľadom na vyššie uvedené závery o príslušných obdobiach účasti na karteli 
a štruktúrach spoločností v danom období sa Komisia domnieva, že adresáti 
tohto rozhodnutia sú zodpovední za porušovanie v týchto obdobiach:  

Tabuľka 2: Trvanie 

Adresáti Výrobok Začiatok Koniec Trvanie 
Akzo Nobel NV 
a Carbide Sweden AB 

Práškový acetylid vápenatý 
Granuláty acetylidu vápenatého 

03.11.04 [*] 2r  

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 8m  Almamet GmbH 
Horčíkové granuláty 14.07.05 

16.01.07 
1r 6m  

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 8m  Donau Chemie AG 
Granuláty acetylidu vápenatého 07.04.04 

16.01.07 
2r 9m  

Práškový acetylid vápenatý 11.07.06 6m  ECKA Granulate 
GmbH & Co KG a non 
ferrum Metallpulver 
GmbH & Co KG 

Horčíkové granuláty 14.07.05 
16.01.07 

1r 6m  

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 8m  Novácke chemické 
závody a.s. 
a 1.garantovaná a.s. 

Granuláty acetylidu vápenatého 07.04.04 
16.01.07 

2r 9m  

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 8m  SKW Stahl-Metallurgie 
GmbH Horčíkové granuláty 14.07.05 

16.01.07 
1r 6m  

z toho:  
Evonik Degussa 
GmbH a AlzChem 
Hart GmbH 

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 30.08.04 4m  

Práškový acetylid vápenatý 30.08.04 2r 4m  z toho:  
SKW Stahl-
Metallurgie Holding 
AG a ARQUES 
Industries AG 

Horčíkové granuláty 14.07.05 
16.01.07 

1r 6m  

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 8m  TDR Metalurgija d.d. 
Granuláty acetylidu vápenatého 07.04.04 

16.01.07 
2r 9m 

Práškový acetylid vápenatý 22.04.04 2r 7m  z toho:  
Holding Slovenske 
elektrarne d.o.o. 

Granuláty acetylidu vápenatého 07.04.04 
20.12.06 

2r 8m  

VIII. PROSTRIEDKY NÁPRAVY 

VIII.1 Článok 7 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 

(281) V prípade, že Komisia zistí, že dochádza k porušovaniu článku 81 ods. 1 
Zmluvy o ES a článku 53 ods. 1 Dohody o EHP, je oprávnená na základe 
rozhodnutia požiadať príslušné podniky o ukončenie takéhoto porušovania 
v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1/2003. 

(282) Hoci sa zdá, že porušovanie možno považovať za ukončené po tom, ako 
Komisia dňa 16. januára 2007 skontrolovala zúčastnené podniky, je potrebné 
zabezpečiť, aby porušovanie bolo účinne ukončené a nezačalo sa opäť 
v budúcnosti. Je preto nevyhnutné, aby Komisia požiadala podniky, ktorým je 
toto rozhodnutie určené, aby porušovanie ukončili (ak tak ešte neurobili) 
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a v budúcnosti sa stránili všetkých dohôd, zosúladených postupov alebo 
rozhodnutí združenia podnikov, ktoré by mohli mať rovnaký alebo podobný 
cieľ alebo následok.  

VIII.2 Článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 

(283) Komisia je oprávnená na základe článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003594 
formou rozhodnutia uložiť podnikom pokuty v prípade, že úmyselne alebo 
z nedbanlivosti porušujú článok 81 Zmluvy a/alebo článok 53 Dohody o EHP. 
Pokuta uložená každému podniku, ktorý sa podieľal na porušovaní, nepresiahne 
10% jeho celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku. 

(284) Komisia je povinná podľa článku 23 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 pri 
stanovovaní výšky pokuty zohľadniť všetky príslušné okolnosti a najmä 
závažnosť a dĺžku trvania porušovania, ktoré predstavujú dve kritériá výslovne 
uvedené v uvedenom nariadení. Komisia uloží pokuty na úrovni dostatočne 
vysokej, aby zabezpečila odradzujúci efekt. Okrem toho úloha, ktorú zohráva 
každý podnik, ktorý je stranou podieľajúcou sa na porušovaní, sa posúdi 
individuálne. Komisia v pokute zohľadní všetky priťažujúce alebo poľahčujúce 
okolnosti týkajúce sa každého podniku.  

(285) Komisia pri stanovovaní pokút, ktoré sa majú uložiť, vychádza zo zásad 
stanovených v jej usmerneniach k metóde stanovenia pokút uložených podľa 
článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1/2003595 (ďalej len 
„usmernenia o pokutách“). Napokon, Komisia v prípade, že je to relevantné 
uplatní oznámenie o zhovievavosti z roku 2002. 

(286) V súvislosti s TDR, aj napriek tomu, že spoločnosť bola zapojená do činností 
kartelu596, Komisia upúšťa od uloženia pokuty tejto spoločnosti, nakoľko bola v 
procese likvidácie, a to po dobu dlhšiu ako jeden rok597. Napriek uvedenému sa 
Komisia rozhodla uložiť pokutu za protiprávne konanie jej bývalej materskej 
spoločnosti, HSE, keďže bolo preukázané, že HSE tvorila jeden podnik s jej 
dcérskou spoločnosťou v období porušovania598.  

                                                 
594 Podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o dohodách týkajúcich sa 

implementácie Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa „pravidlá Spoločenstva, ktoré 
dávajú účinnosť zásadám stanoveným v článkoch 85 a 86 [teraz články 81 a 82] Zmluvy o ES […] 
uplatňujú mutatis mutandis“. (Ú. v. ES L 305/6, 30.11.1994). 

595 Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2. 
596 Pozri kapitolu IV, najmä odôvodnenia (57), (92) a (98). 
597 Pozri odôvodnenie (35).Úhrada pokuty je nemožná, keďže konkurzný správca TDR vyhlásil, že 

lehota na prihlásenie pohľadávok voči konkurznej podstate TDR vypršala dňa 9.júla 2008 [*]. 
598  Pozri odôvodnenia (264) až (268). 
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VIII.3 Základná výška pokút 

VIII.3.1. Výpočet hodnoty tržieb 

(287) Základná výška pokuty, ktorá sa má uložiť príslušným podnikom, sa stanoví 
podľa hodnoty tržieb599, t. j. hodnoty tržieb podniku z predaja tovarov 
a služieb, ktorých sa porušovanie priamo alebo nepriamo týka v príslušnej 
zemepisnej oblasti. Komisia použije hodnoty tržieb, ktoré podnik dosiahol 
v poslednom celom obchodnom roku jeho účasti na porušovaní (ďalej len 
„hodnota tržieb“)600.   

(288) Nasleduje prehľad príslušných tržieb v príslušných zemepisných oblastiach 
v rámci EHP601, ktoré sa vzali do úvahy v prípade podnikov zapojených do 
tohto konania:  

− v prípade podniku Akzo Nobel hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja 
práškového acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu vápenatého v roku 
2005;  

− v prípade podniku Almamet hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja 
horčíkových granulátov a práškového acetylidu vápenatého, 
nepochádzajúceho od NCHZ, v roku 2006.  

− v prípade podniku Donau Chemie hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja 
práškového acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu vápenatého v roku 
2006; 

− v prípade podniku Ecka hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja horčíkových 
granulátov v roku 2006.  

− v prípade podniku Degussa, keďže obdobie, na ktoré sa vzťahuje jej 
zodpovednosť nepokrýva celý obchodný rok, celý obchodný rok sa 
vypočíta extrapolovaním hodnoty tržieb z predaja práškového acetylidu 
vápenatého uskutočneného jeho vtedajšou  dcérskou  spoločnosťou  SKW 
Stahl-Technik GmbH & Co KG za obdobie jej účasti (22. apríl 2004 – 
30. august 2004)602,  

− v prípade podniku NCHZ hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja práškového 
acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu vápenatého v roku 2006, 

− v prípade podniku SKW hodnota tržieb zahŕňa tržby z predaja práškového 
acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov v roku 2006603, 

                                                 
599  Bod 12 usmernení o pokutách. 
600  Pozri body 13 – 17 usmernení o pokutách. Použité boli najvyššie čísla, ktoré strany predložili. 
601  Pozri odôvodnenia (54), (106) a (114). 
602  Hodnota tržieb dosiahnutých za 131 dní sa vydelí číslom 131 a vynásobí číslom 366.  
603  Tržby z predaja granulátov acetylidu vápenatého sa neberú do úvahy, [*] že sa podnik SKW 

zúčastnil kolúzneho správania, pokiaľ ide o plynárenský priemysel. 



SK - 73 –  SK 

− v prípade podniku HSE hodnota tržieb zahŕňa tržby spoločnosti TDR 
z predaja práškového acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu 
vápenatého v roku 2005. 

Tabuľka 3: Hodnota tržieb (v miliónoch EUR)604  

 
(289) Almamet vo svojej odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, že práškový 

acetylid vápenatý na účely dezoxidácie sa musí vylúčiť, pretože je súčasťou 
trhu s iným výrobkom, na ktorý sa nevzťahuje toto konanie605. Väčšina 
dôkazov, ktorými Komisia disponuje, sa však týka acetylidu vápenatého pre 
oceliarsky priemysel bez ďalšieho rozlišovania medzi tým, či je určený na 
účely odsírovania alebo dezoxidácie. Acetylid vápenatý na účely dezoxidácie 
má pomerne malé uplatnenie606, pri ktorom sa ceny výrazne neodlišujú od 
práškového acetylidu vápenatého na účely odsírenia. Viacerí dodávatelia 
nemajú žiadne, alebo majú len zanedbateľné tržby z predaja acetylidu 
vápenatého na účely dezoxidácie607 a niektorí iní (vrátane podniku Almamet) 
nevedia vo svojich súvahách rozlíšiť údaje o tržbách z predaja acetylidu 
vápenatého na účely odsírenia a dezoxidácie608. Skutočnosť, že acetylid 
vápenatý na účely odsírenia sa nepoužíva na dezoxidáciu a naopak, nepostačuje 
na tvrdenie, že sa naňho nevzťahujú dohody a/alebo zosúladené postupy609. 
Poznamenáva sa, že spoločnosť Almamet pôvodne informovala Komisiu, že 
pôsobí iba v oblasti distribúcie acetylidu vápenatého na účely odsírenia 
v oceliarskom priemysle a neuviedla, že dodáva aj acetylid vápenatý na účely 
dezoxidácie610. Neskôr Almamet v odpovedi na žiadosť o informácie Komisie 

                                                 
604  Zdroje: hodnota tržieb z predaja v EHP, okrem tržieb v Španielsku, Portugalsku a Veľkej Británii.  
 [*] 
605  Almamet, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. 
606  Na účely dezoxidácie sa acetylid vápenatý nedodáva hromadne, ale v jednotkách. Pozri [*], 

odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
607  [*] 
608  [*] 
609  Acetylid vápenatý na účely odsírenia sa nemôže použiť na dezoxidáciu a naopak, pretože na účely 

odsírenia sa do výrobku pridávajú menšie množstvá aktívnych prísad.  
610  [*].  
 Pri požiadaní o uvedenie obratu v prípade acetylidu vápenatého pre oceliarsky priemysel 

spoločnosť Almamet zahrnula aj obrat v prípade acetylidu vápenatého na účely dezoxidácie. 

Podnik Práškový acetylid 
vápenatý 

Granuláty acetylidu 
vápenatého 

 

Horčíkové 
granuláty 

Akzo Nobel [medzi 10 a 20 ] [medzi 1 a 10]  
Almamet [medzi 0 a 1 ]  [medzi 1 a 10] 
Donau Chemie [medzi 1 a 10 ] [medzi 1 a 10]  
Ecka   [medzi 10 a 20] 
Degussa [medzi 1 a 10 ]   
NCHZ [medzi 1 a 10 ] [medzi 20 a 30]  
SKW [medzi 10 a 20 ]  [medzi 1 a 10] 
HSE [medzi 1 a 10 ] [medzi 1 a 10 ]  
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ďalej objasnila, že množstvo dodané na účely dezoxidácie nebolo významné 
a trh pre oboje typy využitia je rovnaký611.  

(290) Spoločnosť Degussa tvrdí, že v príslušnom období nemala žiadne významné 
tržby z predaja acetylidu vápenatého, pretože činnosť odpredala so spätným 
ekonomickým účinkom k dátumu pred začatím účasti na karteli612. Komisia 
však zastáva názor, že tržby z predaja acetylidu vápenatého v období od apríla 
2004 do septembra 2004 ekonomicky vznikli podniku Degussa 
prostredníctvom ceny dohodnutej pri predaji časti podniku613.  

VIII.3.2.  Stanovenie základnej výšky pokuty 

(291) Základnú výšku tvorí suma v rozsahu 0% až 30% príslušných tržieb 
spoločnosti v závislosti od stupňa závažnosti porušovania vynásobená počtom 
rokov účasti spoločnosti na porušovaní a dodatočná suma v rozpätí 15% až 
25 % hodnoty tržieb spoločnosti bez ohľadu na trvanie porušovania614.  

VIII.3.2.1. Závažnosť 

(292) Komisia s cieľom určiť konkrétny percentuálny podiel zo základnej výšky 
pokuty zohľadnila množstvo faktorov, ako sú povaha porušenia, kumulovaný 
podiel všetkých príslušných podnikov na trhu, geografický rozsah porušenia 
a to, či došlo alebo nedošlo k implementácii porušovania615.  

1. Povaha 

(293) Adresáti tohto rozhodnutia sa podieľali na jedinom, komplexnom 
a pokračujúcom porušovaní článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody o EHP so 
spoločným cieľom narušiť hospodársku súťaž v prípade práškového acetylidu 
vápenatého, granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov616.  

(294) Porušovanie predstavoval viacstranný kartel zahŕňajúci rozdelenie trhu 
a prideľovanie odberateľov, stanovovanie horizontálnych cien a kvót a výmenu 
citlivých informácií o cenách, odberateľoch a objemoch. Takéto porušovanie 
patrí svojou skutočnou povahou medzi najškodlivejšie obmedzenia 
hospodárskej súťaže, pretože narúša hospodársku súťaž v hlavných aspektoch 
hospodárskej súťaže617.  

                                                 
611  Almamet, odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]. 
612  Pozri AlzChem Hart GmbH, odpoveď z [*] na oznámenie námietok, [*] a Evonik Degussa GmbH, 

to isté, [*].  
613  Pozri poznámky pod čiarou č. 48 a 503. V každom prípade, hoci sa strany dohodli, že spoločnosť 

bola predaná so spätným hospodárskym účinkom k dátumu pred tým, než začala účasť na karteli, 
mal podnik Degussa v období od 22.4.2004 do 30.82004 rozhodujúci vplyv na SKW a mal by preto 
niesť zodpovednosť za účasť SKW na karteli v tomto období. 

614  Pozri body 19 – 26 usmernení o pokutách. 
615  Body 21 – 22 usmernení o pokutách. 
616  Pozri aj kapitolu V.2. „Povaha porušenia právnych predpisov“. 
617  Podnik [*] Pozri NCHZ, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*].  
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(295) Komisia konštatuje, že v súlade s bodom 23 usmernení o pokutách budú pokuty 
za takéto porušovanie odrážať závažnosť porušovania.  

(296) Všetky strany poukazujú na skutočnosť, že sa konania porušujúceho pravidlá 
hospodárskej súťaže nezúčastňovali vo všetkých aspektoch618. Niektoré strany 
zároveň poukazujú na menší hospodársky význam podnikania s acetylidom 
vápenatým a/alebo horčíkom vo všeobecnosti a/alebo vo vzťahu k ich 
celkovým obchodným činnostiam619. Komisia konštatuje, že hospodársky 
význam konkrétneho podnikania sa prejavuje v hodnote tržieb. Keďže sa pri 
výpočte základnej výšky pokuty zohľadňuje táto hodnota, žiadne ďalšie úpravy 
nie sú potrebné.  

2. Kumulovaný podiel na trhu 

(297) Výška celkového kumulovaného podielu podnikov na trhu v príslušnej 
zemepisnej oblasti v rámci EHP, pri ktorých sa potvrdilo porušovanie, sa 
odhaduje na menej ako 80%620.. 

(298) Spoločnosť Donau Chemie vo svojej odpovedi na oznámenie námietok tvrdí, že 
vápno je alternatívou acetylidu vápenatého a horčíka na účely odsírenia 
v oceliarskom priemysle621. Relevantný trh by bol preto širší a spoločný podiel 
účastníkov kartelu na trhu menší. Je pravda, že (nehasené) vápno sa tradične 
pridáva do činidiel na báze horčíka a/alebo acetylidu vápenatého na účely 
odsírenia. Ako samostatný výrobok sa však v Európe vápno zvyčajne 
nevyužíva ako alternatíva pre činidlá na báze horčíka a/alebo acetylidu 
vápenatého, pretože proces desulfurizácie s použitím (nehaseného) vápna 
prebieha veľmi pomaly622. Neexistujú indície, že trh s vápnom bol predmetom 
kartelových dohôd. Okrem toho, hoci by sme vápno brali do úvahy, pokiaľ ide 
o trh výrobkov, výsledné zmenené podiely na trhu by neovplyvnili spôsob, 
akým Komisia zohľadňuje tento faktor s cieľom posúdiť závažnosť 
porušovania v tomto rozhodnutí.   

3. Geografický rozsah  

(299) Pre účely tohto rozhodnutia je ustanovené, že kartelové dohody ohľadom 
práškového acetylidu vápenatého, granulátov acetylidu vápenatého 
a horčíkových granulátov sa vzťahovali na odberateľov v rámci EHP okrem 
Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie.623. 

                                                 
618 Všetky podniky sa zúčastňovali porušovania v prípade práškového acetylidu vápenatého. Okrem 

toho sa podniky Akzo Nobel, Donau Chemie, NCHZ (+ 1.garantovaná) a TDR (+ HSE) zároveň 
zúčastňovali porušovania v prípade granulátov acetylidu vápenatého; podniky Almamet, Ecka 
a SKW (+ Arques) sa zároveň zúčastňovali porušovania v prípade horčíkových granulátov. 

619  Pozri napríklad Ecka, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*].  
620 Odhad vychádzajúci z hodnoty tržieb, ktoré predložili strany (pozri odôvodnenie (288) a najmä 

poznámku pod čiarou (604) a údaje použité v tabuľke v odôvodnení (46). 
621  Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. 
622  [*] 
623  Pozri odôvodnenia (54), (106) a (114). 
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4. Implementácia 

(300) Ako sa uvádza v kapitole IV624, dohody sa vo všeobecnosti implementovali 
a monitorovali.  

5. Záver týkajúci sa závažnosti 

(301) Vzhľadom na osobitné okolnosti tejto veci a pri zohľadnení kritérií uvedených 
v odôvodneniach (294) a (299) týkajúcich sa povahy porušovania625 a  
geografického rozsahu porušovania predstavuje podiel hodnoty tržieb, ktorý sa 
má vziať do úvahy 17%. 

VIII.3.2.2. Trvanie 

(302) Suma stanovená na základe tržieb, ktoré dosiahol podnik počas posledného 
úplného obchodného roku svojej účasti na porušovaní (hodnota tržieb) sa 
vynásobí počtom rokov účasti na porušovaní s cieľom zohľadniť v plnom 
rozsahu trvanie účasti každého jednotlivého podniku na porušovaní.626  

(303) Odôvodnenie (280) obsahuje závery Komisie o trvaní porušovania ako takého 
a trvaní účasti jednotlivých podnikov a subjektov zapojených do porušovania. 
V prípade, že podnik sa nepodieľal na všetkých aspektoch konania 
porušujúceho pravidlá hospodárskej súťaže, Komisia nezohľadňuje túto 
skutočnosť pri určovaní, či došlo k porušovaniu, ale zohľadní ho pri 
stanovovaní výšky pokuty627. V dôsledku toho, vzhľadom na osobitné okolnosti 
tejto veci a vzhľadom na to, že porušovanie sa rozšírilo na rôzne výrobky, pri 
ktorých môže mať dokázaná účasť jednotlivých podnikov rôzne trvanie, musí 
sa trvanie porušovania rozlišovať podľa dotknutého výrobku. Tržby, ktoré 
podnik dosiahol počas posledného úplného obchodného roku jeho účasti na 
porušovaní v súvislosti s predajom každého výrobku, sa preto vynásobia v 
závislosti od jednotlivého trvania účasti v prípade konkrétneho výrobku.  

(304) Násobitele pre každý subjekt sú takéto:  

                                                 
624 Pozri napríklad odôvodnenia (58), (63), (65), (102), (109), (110), (120) a (123). Pozri zároveň 

odôvodnenia (197), (198) a (318). 
625  V zmysle zaužívanej judikatúry Súdu prvého stupňa môžu byť dohody o cenách a rozdeľovanie trhu 

klasifikované ako veľmi závažné na základe ich povahy, pričom nie je nevyhnutné, aby toto 
správanie pokrývalo určitú zemepisnú oblasť alebo malo mimoriadny dopad. Pozri vec T-49/02 až 
T-51/02 Brasserie nationale a ostatní/Komisia, Zb. [2005], s. II-3033, odseky 178 a 179; T-38/02 
Groupe Danone/Komisia, Zb. [2005], s. II-4407, odseky 147, 148 a 152 a T-241/01, Scandinavian 
Airlines System/Komisia, Zb. [2005], s. II-2917, odseky 84, 85, 122, 130 a 131. 

626  Bod 24 usmernení o pokutách.  
627 Spojené veci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Aalborg 

a ostatní/Komisia, Zb. [2004], s. I-123, odsek 86. 
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Tabuľka 4: Násobitele  

Právny subjekt  Výrobok Násobiteľ 
Akzo Nobel NV Práškový acetylid vápenatý 

Granuláty acetylidu vápenatého 
2 

Práškový acetylidu vápenatého 2,5 Almamet GmbH 
Horčíkové granuláty 1,5 

AlzChem Hart GmbH Práškový acetylid vápenatý 0,5 
Práškový acetylid vápenatý 2,5 ARQUES Industries AG 
Horčíkové granuláty 1,5 

Carbide Sweden AB Práškový acetylid vápenatý 
Granuláty acetylidu vápenatého 

2 

Práškový acetylid vápenatý 2,5 Donau Chemie AG 
Granuláty acetylidu vápenatého 3 
Práškový acetylid vápenatý  ECKA Granulate GmbH & 

Co KG Horčíkové granuláty 1,5 
Evonik Degussa GmbH Práškový acetylid vápenatý 0,5 

Práškový acetylid vápenatý 2,5 1. garantovaná, a. s. 
Granuláty acetylidu vápenatého 3 
Práškový acetylid vápenatý 2,5 Holding Slovenske 

elektrarne d.o.o. Granuláty acetylidu vápenatého 2,5 
Práškový acetylid vápenatý  non ferrum Metallpulver 

GmbH & Co KG Horčíkové granuláty 1,5 
Práškový acetylid vápenatý 2,5 Novácke chemické závody, 

a. s. Granuláty acetylidu vápenatého 3 
Práškový acetylid vápenatý 2,5 SKW Stahl-Metallurgie 

GmbH Horčíkové granuláty 1,5 
Práškový acetylid vápenatý 2,5 SKW Stahl-Metallurgie 

Holding AG Horčíkové granuláty 1,5 
 

VIII.3.3. Percentuálny podiel, ktorý sa uplatní pri dodatočnej sume 

(305) Okrem toho Komisia bez ohľadu na trvanie účasti podniku na porušovaní 
zahrnie do základnej výšky sumu v rozsahu 15% až 25% hodnoty tržieb 
s cieľom zabrániť podnikom čo i len uzatvárať dohody o stanovovaní 
horizontálnych cien a delení trhu628.  

(306) Vzhľadom na osobitné okolnosti tejto veci a pri zohľadnení vyššie uvedených 
kritérií týkajúcich sa povahy porušenia,  a geografického rozsahu porušenia 
percentuálny podiel, ktorý sa má uplatniť na dodatočnú sumu, predstavuje 17%. 

(307) SKW tvrdí, že dodatočná suma na účely odradenia by sa mala uplatňovať iba 
na právny subjekt, ktorý sa priamo podieľal na porušovaní629. Pokuty sa však 
ukladajú podnikom a Komisia po potvrdení porušovania stanoví pokutu 

                                                 
628  Bod 25 usmernení o pokutách. 
629  SKW, odpoveď zo [*] na oznámenie námietok [*]. Rovnaké odôvodnenie sa používa pri predložení 

zmierňujúcich okolností v prípade SKW Stahl-Metallurgie Holding AG. 
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a identifikuje právne subjekty v rámci podniku, ktoré sú zodpovedné za 
zaplatenie tejto pokuty. Pri výpočte pokuty nerozlišuje tieto právne subjekty630.  

VIII.3.4. Výpočet základnej výšky pokuty a záver týkajúci sa 
základnej výšky 

(308) Na základe vyššie uvedených kritérií sa základná výška pokuty vypočíta 
nasledovne: 

Tabuľka 5: Základná výška  

Podnik 
 Právny subjekt 

Základná výška (v EUR) 
 

Akzo Nobel 
 Carbide Sweden AB a Akzo Nobel NV 8 700 000 

Almamet GmbH 3 800 000 
Donau Chemie AG 7 700 000 
Ecka  

 Non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG a 
ECKA Granulate GmbH & Co KG 6 400 000 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. 9 100 000 
NCHZ  
 Novácke chemické závody a.s. a  

1. garantovaná a.s. 19 600 000 

SKW  
 - SKW Stahl-Metallurgie GmbH, 13 300 000 

 

  SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a 
  ARQUES Industries AG  
- Evonik Degussa GmbH a  
   AlzChem Hart GmbH 

3 900 000 

 

VIII.4 Úpravy základnej výšky 

VIII.4.1.  Priťažujúce okolnosti 

VIII.4.1.1. Recidíva 

(309) Akzo Nobel a Degussa boli príjemcami už predošlých rozhodnutí Komisie 
týkajúcich sa porušovaní článku 81 Zmluvy pred alebo počas porušovania, 

                                                 
630  Pri rôznych zainteresovaných právnych subjektoch sa môže meniť iba trvanie účasti, ktoré 

ovplyvňuje výšku pokuty, ktorej podliehajú.  
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ktoré je predmetom tohto rozhodnutia a ktoré začalo alebo pokračovalo po 
prijatí týchto predošlých rozhodnutí631.  

(310) Skutočnosť, že zopakovali kartelové správanie, hoci v inom sektore ako v tých 
sektoroch, v ktorých im už predtým bola udelená pokuta, dokazuje, že prvé 
pokuty ich dostatočne nemotivovali, aby zmenili svoje správanie. Toto 
predstavuje priťažujúcu okolnosť. Táto priťažujúca okolnosť vedie k zvýšeniu 
základnej výšky pokuty, ktorá sa má udeliť, o 100% pre spoločnosť Akzo 
Nobel a 50% pre spoločnosť Degussa632. Ostatne menované spoločnosti sú 
zodpovedné za úhradu sumy spojenej s recidívou samostatne. 

(311) Spoločnosť AlzChem Hart GmbH tvrdí633, že priťažujúca okolnosť vzťahujúca 
sa na spoločnosť Degussa sa na ňu neuplatňuje. Komisia zamieta toto tvrdenie 
nakoľko recidíva môže byť doložená voči dcérskej spoločnosti v rámci jednej 
skupiny s odkazom na porušovanie inej dcérskej spoločnosti v rámci rovnakej 
skupiny v minulosti634. 

(312) Tvrdenie spoločnosti Degussa, že nie je potrebné žiadne dodatočné odradenie, 
keďže už zaviedla program striktného dodržiavania po predošlom rozhodnutí 
Komisie ohľadom kartelových aktivít, sa musí takisto zamietnuť635. Komisia 
konštatuje, že opätovný výskyt správania v rozpore s pravidlami hospodárskej 
súťaže dokazuje, že implementácia tohto programu súladu nezabránila vzniku 
porušovania. 

VIII.4.2.  Poľahčujúce okolnosti 

VIII.4.2.1.  Obmedzená účasť a žiadne riziko opakovania 

(313) Ako už bolo uvedené v odôvodnení (296), všetky zúčastnené strany poukazujú 
na fakt, že sa nepodieľali na všetkých aspektoch kartelu. Niektoré podniky 
okrem toho dodávajú, že sú malými podnikmi, že ich účasť bola zanedbateľná 
kvôli ich postaveniu sprostredkovateľa636 a/alebo tvrdia, že boli neochotnými 
nasledovateľmi s veľmi obmedzenou úlohou v karteli. Poukazujú na absenciu 
vedúcej úlohy v karteli, svoje nedostatočné skúsenosti s pravidlami 
hospodárskej súťaže a údajnú absenciu rizika opakovania637.  

                                                 
631  V prípade Akzo Nobel Komisia berie do úvahy tieto rozhodnutia: rozhodnutia Komisie z 19.marca 

2002 vo veci KOMP/36/756 (Glukonát Sodný), 10.decembra 2003 vo veci KOMP/37.857 
(Organický Peroxid), 9.decembra 2004 vo veci KOMP/37.533 (Cholínchlorid) a 19.januára 2005 
vo veci KOMP/37.773 (Monochloroacetická kyselina). V prípade Degussy Komisia berie od úvahy 
rozhodnutie Komisie z 2.júla 2002 vo veci KOMP/37.519 (Metionín). 

632  Bod 28 usmernení o pokutách. 
633  AlzChem, odpoveď z [*] na oznámenie námietok, odsek 151 [*]. 
634  A to platí aj v prípade, keď materská spoločnosť nebola adresátom rozhodnutia o zákaze. Pozri vec 

T-203/01 Michelin/Komisia, Zb. [2003], s. II-4071, odsek 290. 
635  Degussa, odpoveď z [*] na oznámenie námietok, [*] a AlzChem, idem, [*]. 
636 Ecka, odpoveď na oznámenie námietok [*]; NCHZ, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
637  Pozri napríklad Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; Ecka, odpoveď z [*] na 

oznámenie námietok [*]; Arques Industries, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; 
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(314) Tieto tvrdenia sa zamietajú. Ak sa v usmerneniach o pokutách ustanovuje, že 
pokuty pre podniky s obzvlášť vysokým obratom možno zvýšiť za účelom 
zaistenia primeraného odradenia, neznamená to nevyhnutne, že pokuty pre 
menšie podniky by mali byť znížené. Rovnako, absencia priťažujúcich 
okolností sa nepovažuje za poľahčujúcu okolnosť. 

(315) Čiastočná neúčasť v karteli nezbavuje podniky zodpovednosti za porušovanie 
článku 81 Zmluvy638. Tieto aspekty sú navyše náležite zohľadnené pri 
stanovení pokuty na základe hodnoty tržieb. 

(316) Všetky podniky súhlasili s celkovou schémou, ktorá bola implementovaná 
formou používania rovnakých mechanizmov a sledovania rovnakého 
spoločného cieľa predstavujúceho obmedzenie hospodárskej súťaže. Komisia 
sa domnieva, že pri pravidlách Spoločenstva týkajúcich sa hospodárskej súťaže 
neexistuje žiadne ospravedlnenie účasti na protiprávnych dohodách 
o stanovovaní cien a delení trhu. Pokiaľ ide o údajnú neskúsenosť NCHZ, treba 
poznamenať, že keď sa NCHZ pokúšal presadiť zvýšenie ceny, Almamet 
informoval NCHZ, že jediný možný spôsob, ako to docieliť, je zorganizovať 
stretnutie so všetkými výrobcami a dodávateľmi acetylidu vápenatého. Napriek 
tomuto upozorneniu [*] trval na zvýšení ceny [*]639. NCHZ bol prinajmenšom 
nedbanlivý a akákoľvek neznalosť právnych predpisov  nemôže predstavovať 
poľahčujúcu okolnosť. 

VIII.4.2.2.  Neuskutočnenie dohôd alebo absencia výhod 

(317) Niektoré podniky tvrdia, že dohody sa neimplementovali alebo sa 
implementovali čiastočne, že prichádzalo k podvádzaniu, a že plánovaná 
stabilizácia trhu sa nikdy nedosiahla640. Tvrdia, že tento faktor by mal byť 
zohľadnený ako poľahčujúca okolnosť. Iný podnik tvrdil, že kvôli týmto 
prvkom nemohli dohody spôsobiť žiadnu škodu a dokonca by mali Komisii 
zabrániť, aby udelila pokutu641. 

(318) Ako sa uviedlo v odôvodnení (193), dohody medzi dodávateľmi acetylidu 
vápenatého a horčíka boli realizované. Počas trvania kartelu si strany vymieňali 
citlivé obchodné informácie, prideľovali odberateľov, súhlasili 
s implementáciou dohodnutých zvýšení cien a diskutovali o uskutočňovaní 
dohôd o kvótach prostredníctvom aktualizovania svojich tabuliek rozdelenia 
trhu. Dohody nevylúčili akúkoľvek ďalšiu hospodársku súťaž medzi účastníkmi 
a existencia rivality a podvádzania nijakým spôsobom nemení záver, že dohody 

                                                                                                                                             
1.garantovaná, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; NCHZ, odpoveď z [*] na oznámenie 
námietok [*]. 

638 Spojené veci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Aalborg 
a ostatní/Komisia, Zb.  [2004], s. I-123, odsek 86. 

639  [*] 
640  AlzChem Hart, odpoveď na oznámenie námietok, [*] a Degussa, to isté, [*]; Ecka, odpoveď na 

oznámenie námietok [*]. 
641  Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. 
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boli realizované a obmedzili hospodársku súťaž medzi dodávateľmi acetylidu 
vápenatého a horčíkových granulátov642. 

(319) Naviac nikto z účastníkov netvrdil, že sa v praxi vyhol akejkoľvek realizácii 
týchto protiprávnych dohôd. Najmä žiadny účastník neposkytol dôkazy o tom, 
že zabránil realizácii dohôd prijatím súťažného správania alebo, prinajmenšom, 
že jasne a významným spôsobom porušil záväzky spojené s realizáciou kartelu 
až do bodu narušenia jeho samotného fungovania643. Podvádzanie nikdy 
nepredstavovalo popretie uskutočnených dohôd, ale vždy začalo zohľadnením 
odsúhlasených dohôd. Na stretnutiach kartelu sa o ňom intenzívne diskutovalo 
a v prípade potreby bolo eliminované644. 

(320) Pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa absencie výhod, tento faktor nemôže viesť 
k zníženiu pokuty. V tomto smere stačí Komisii poznamenať, že na to, aby bol 
podnik klasifikovaný ako subjekt porušujúci právne predpisy, nie je potrebné, 
aby dosiahol akýkoľvek hospodársky prospech z účasti na danom karteli645. 
Z toho vyplýva, že Komisia nie je povinná pre účely určenia výšky pokút 
stanoviť, že porušovanie zabezpečilo nečestnú výhodu pre príslušné podniky 
alebo v prípade, že je to relevantné zohľadniť skutočnosť, že dané porušovanie 
neprinieslo žiadny zisk646. Absencia akýchkoľvek výhod z dohôd, aj keď by ju 
strany, ktoré to tvrdia, mohli dokázať, by pre Komisiu nepredstavovala dôvod 
znížiť výšku pokuty, ktorá sa má uložiť týmto podnikom. 

VIII.4.2.3.  Účinná spolupráca mimo oznámenia o zhovievavosti z roku 
2002/2006 

(321) Niekoľko podnikov poukazuje na ich spoluprácu počas kontroly, pri 
odpovedaní na žiadosti o informácie a/alebo potvrdzovaní skutočností647. 
Niektoré podniky tvrdia, že táto spolupráca by sa mala považovať za 
poľahčujúcu okolnosť648. 

(322) Tieto tvrdenia nemôžu byť akceptované. V prvom rade, spolupráca počas 
kontroly alebo pri odpovedaní na žiadosti o informácie nemôže predstavovať 
poľahčujúcu okolnosť. Podniky sú povinné podrobiť sa kontrole nariadenej 
rozhodnutím Komisie a odpovedať na žiadosti o informácie a podliehajú 
pokutám v prípade, že sa nepodrobia kontrole alebo poskytnú Komisii 
nesprávne alebo zavádzajúce odpovede na žiadosti o informácie649. Okrem 
toho, žiadna zo strán neposkytla Komisii v odpovedi na žiadosti o informácie 

                                                 
642  Vec T-308/94 Cascades/Komisia, Zb. [1998], s. II-925, odsek 230. 
643  Vec T-26/02, Daiichi Pharmaceutical/Komisia, 15. 3. 2006, odsek 113. 
644  Pozri odôvodnenia (60), (86) a (130). 
645 Pozri rozsudok Súdu prvého stupňa, vec T-304/94 Europa Carton/Komisia, Zb. [1998], s. II-869, 

odsek 141 a vec T-109/02 Bolloré a ostatní v. Komisia, Zb. [2007], s. II-947, odseky 671-672 .  
646 Pozri rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-241/01, Scandinavian Airlines System AB/Komisia, 

Zb. [2005], s. II-2917, odsek 146 a vec T-53/03 BPB/Komisia, Zb. [2008], s. II-1201, odseky 441-
442. 

647  Arques, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; NCHZ, odpoveď z [*] na oznámenie námietok 
[*]. 

648  NCHZ, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [¨*]. 
649  Článok 20 ods. 4 a článok 23 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia Rady č. 1/2003. 
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dodatočné sebaobviňujúce informácie, ktoré by sa považovali za dôkazy 
poskytnuté na základe dobrovoľnosti. 

(323) Takisto skutočnosť, že niektoré podniky po prijatí oznámenia námietok 
informovali Komisiu o tom, že v zásade nepopierajú dané skutočnosti, 
nepredstavuje poľahčujúcu okolnosť. 

(324) Niekoľko podnikov650 takisto požadovalo zníženie pokuty za (zavedenie) 
programov súladu, za disciplinárne opatrenia, ktoré prijali a/alebo za 
zvyšovanie informovanosti zamestnancov o pravidlách hospodárskej súťaže. 
Podnik Degussa takisto poukázal na rozličné žiadosti o oslobodenie od pokút 
a/alebo ich zníženie, ktoré predložil Komisii v iných konaniach a na 
skutočnosť, že žiadny zo zamestnancov materskej spoločnosti nebol priamo 
zapojený do konania v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. 

(325) Hoci Komisia víta opatrenia, ktoré podniky prijali na zabránenie opakovaného 
vzniku kartelových porušovaní a na hlásenie porušovaní kompetentným 
orgánom, takéto opatrenia nemôžu zmeniť skutočnosť, že porušovanie nastalo 
a musí byť sankcionované651. Tieto programy súladu a disciplinárne opatrenia 
nemôžu oslobodiť materské spoločnosti od zodpovednosti652. 

(326) Podnik Degussa tvrdí, že predloženie informácií týkajúcich sa horčíkového 
granulátu musí byť odmenené znížením pokuty mimo oznámenia 
o zhovievavosti, pretože podnik Degussa nemôže niesť zodpovednosť za 
udalosti, ktoré začali po odpredaji spoločnosti SKW Stahl-Technik653. Ohlásené 
udalosti však tvoria súčasť jediného porušovania a Komisia posúdila 
informácie na základe oznámenia o zhovievavosti. Dodatočné posúdenie mimo 
oznámenia o zhovievavosti nie je potrebné654. 

(327) Po zohľadnení všetkých skutočností týkajúcich sa tejto veci Komisia došla 
k záveru, že v tejto veci neexistujú žiadne výnimočné okolnosti, ktoré by mohli 
odôvodniť zníženie pokuty za účinnú spoluprácu, ktorá spadá mimo rozsah 
pôsobnosti oznámenia o zhovievavosti. 

                                                 
650  Pozri napríklad Degussa, odpoveď z [*] na oznámenie námietok, [*]; AlzChem, idem, [*]; Ecka, 

odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok 
[*]. 

651 Pozri spojené veci T-236/01, T-239/01, T-244/01 až T-246/01, T-251/01 a T-242/01, Tokai Carbon 
Co. Ltd a ostatní/Komisia, Zb. [2004], s. II-1181, odsek 343. 

652  Pozri aj odôvodnenie (239). 
653  Degussa, odpoveď na oznámenie námietok, [*]; AlzChem Hart, idem, [*]. 
654  Pozri odôvodnenia (338) - (360). 
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VIII.4.2.4. Hospodárska situácia 

(328) Mnohé podniky655 poukazujú vo svojej odpovedi na oznámenie námietok alebo 
v iných predložených dokumentoch na zložitú hospodársku situáciu 
dodávateľov acetylidu vápenatého a horčíka v období do okamihu začatia 
porušovania a počas neho: zmenšujúci sa dopyt vedúci k nadkapacitám 
v kombinácii s rastúcou cenou nákladov, zvýšenou trhovou silou odberateľov 
a zvýšenou hospodárskou súťažou zo strany východoeurópskych spoločností656. 
Toto všetko sa dialo v období, keď oceliarsky priemysel ako celok prekvital657 
a dodávatelia acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov vedeli, že ich 
odberatelia dosahujú rekordné zisky658. 

(329) Podnik Donau Chemie takisto poukazuje na svoju zvlášť ťažkú hospodársku 
situáciu po likvidácii jej elektrárne v roku 2005, ako aj na následné spoločenské 
dôvody hovoriace za pokračovanie v podnikaní s acetylidom vápenatým 
(vrátane pokračujúcej účasti na karteli)659. 

(330) Tieto tvrdenia môžu vysvetľovať, prečo dodávatelia acetylidu vápenatého 
a horčíkového granulátu mohli uprednostniť obmedzenie hospodárskej súťaže, 
ale neospravedlňujú kartelové správanie. Pokiaľ ide o likvidáciu elektrárne 
Donau Chemie, je potrebné poznamenať, že táto udalosť sa uskutočnila 
v momente, keď kartel už fungoval a naviac, kartelové dohody s touto 
udalosťou nesúviseli. 

(331) Almamet sa odvoláva na precedensy, keď Komisia znížila pokutu v prípade 
krízových kartelov660, avšak skutočnosť, že Komisia mohla zohľadniť určité 
faktory ako poľahčujúce okolnosti pri určovaní výšky pokuty v predošlých 
rozhodnutiach neznamená, že musí dospieť k rovnakému záveru v ďalšom 
rozhodnutí661.  Hoci Komisia v minulosti akceptovala „krízové kartely“ a 
nároky s nimi spojené, nedávno takéto nároky zamietla662. Súd prvého stupňa 

                                                 
655  Pozri napríklad Degussa, odpoveď z [*] na oznámenie námietok, [*]; AlzChem Hart, idem, [*]; 

Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]; NCHZ, odpoveď z [*] na oznámenie 
námietok [*]. Ťažká ekonomická situácia sa spomína aj v iných dokumentoch v súbore Komisie. 
Pozri napríklad Akzo Nobel a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]; SKW, dokumenty z 
kontroly [*] a odpoveď z [*] na  žiadosť o informácie [*]; Donau Chemie [*]; NCHZ [*]. 

656  Ťažká hospodárska pozícia bola spomenutá aj v odseku 41 oznámenia námietok. 
657  SKW odpoveď zo [*] na oznámenie námietok [*]. 
658  Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. 
659  Donau Chemie, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]. 
660  Rozhodnutie Komisie (2003/382/ES) z 8.12.1999 vo veci KOMP/35.860, Seamless Steel Tubes 

alebo rozhodnutie Komisie (98/247/ES) z 21.1.1998 vo veci KOMP/35.814, Alloy surcharge. 
661  Vec T-7/89 Hercules Chemicals/Komisia, Zb. [1991], s. II-1711, odsek 53, potvrdenú v odvolaní vo 

veci C-51/92P Hercules Chemicals/Komisia, Zb. [1999], s. I-4235 a v ňom uvedenú judikatúru; vec 
T-347/94 Mayr-Melnhof Kartongesellschaft/Komisia, Zb. [1998], s. II-1751, odsek 368; vec T-
23/99 LR AF 1998/Komisia, Zb. [2002] s. II-01705, odsek 337. Vec C-510/06 P Archer Daniels 
Midland Co./Komisia, rozsudok z 19.3.2009, odsek 82. 

662  Pozri rozhodnutia Komisie z 18.7.2001 vo veci KOMP/E-1/36.490 Graphite Electrodes, Ú. v. ES 
2002 L100/1, odseky 197 a 238.  
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okrem toho potvrdil, že Komisia nie je povinná akceptovať zlú hospodársku 
situáciu v príslušnom priemysle ako poľahčujúcu okolnosť663. 

VIII.4.3. Záver týkajúci sa úpravy základnej výšky 

(332) V dôsledku priťažujúcich okolností sú pokuty pre Akzo Nobel (Carbide 
Sweden AB a Akzo Nobel NV) a Degussa (Evonik Degussa GmbH a AlzChem 
Hart GmbH) zvýšené o 100% a 50% na 17 400 000 EUR, resp. 5 850 000 
EUR. 

VIII.5  Uplatňovanie hornej 10% hranice obratu 

(333) V článku 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 sa stanovuje, že pokuta 
udelená každému podniku nemôže presiahnuť 10% jeho celkového obratu 
týkajúceho sa obchodného roka, ktorý predchádzal dátumu prijatia rozhodnutia 
Komisie. V prípade, že podnik bol rozdelený v období pred dátumom prijatia 
rozhodnutia Komisie, vypočíta Komisia 10% hornú hranicu pre každú právnu 
entitu individuálne664. Pri určovaní „predchádzajúceho obchodného roka“ 
Komisia v každom osobitnom prípade a pri zohľadňovaní kontextu a cieľov 
sledovaných programom týkajúcim sa pokút, stanoveným v nariadení 
č. [1/2003], posúdi zamýšľaný dopad na príslušný podnik, pričom vezme do 
úvahy najmä obrat, ktorý odráža skutočnú hospodársku situáciu tohto podniku 
v období, v ktorom došlo k porušovaniu665.  

(334) Na základe judikatúry uvedenej v odôvodnení (333) sa 1.garantovaná 
posudzuje individuálne666. Okrem toho, akcionári spoločnosti 1.garantovaná 
udelili v roku 2007 mandát predstavenstvu spoločnosti na predaj všetkých aktív 
(vrátane NCHZ) s cieľom ukončiť činnosť a napokon rozdeliť príjmy medzi 
akcionárov. To viedlo k zníženiu obratu o viac ako 90% v roku 2008 v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom. Preto Komisia použije rok 2007 ako 
východiskový, a teda vezme do úvahy obrat vo výške 229 miliónov EUR667.  

                                                 
663  Vec T-16/99, Lögstör Rör/Komisia, Zb. [2002], s. II-1633, odseky 319 – 320 a spojené veci T-

236/01, T-239/01, T-244/01 až T-246/01, T-251/01 a T-252/01, Tokai Carbon a ostatní/Komisia, 
Zb. [2004], s. II-1181, odsek 345; vec T-109/02 a ostatní, Bolloré/Komisia, Zb. [2007], s. II-947, 
odseky 461-462 a 657-666 a vec T-30/05 Prym a ostatní/Komisia, Zb. [2007], s. II-107, odseky 
207-208. 

664 Spojené veci T-71/03, T-74/03, T-87/03 a T-91/03 Tokai/Komisia, Zb. [2005], s. II-10, odsek 390. 
665 Vec C-76/06P Britannia Alloys &Chemicals Ltd/Komisia, Zb. [2007], s. I-4405, odsek 25; vec T-

33/02, Britannia Alloys & Chemicals Ltd/Komisia, Zb. [2005], s. II-4973, odsek 72 a 74; 
rozhodnutie Komisie týkajúce sa výrobkov na báze uhlíka a grafitu pre elektrické a mechanické 
aplikácie [2004], Ú. v. ES L125/45, odsek 318. 

666  Pozri odôvodnenie (23). 
667  Pozri odôvodnenie (24).  
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VIII.6  Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 

VIII.6.1. Oslobodenie od pokút 

(335) Ako sa uvádza v kapitole III, spoločnosť Akzo Nobel požiadala o oslobodenie 
od pokút [*] na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2002. Spoločnosť 
Akzo Nobel bola prvá, ktorá informovala Komisiu o tajnom karteli týkajúcom 
sa práškového acetylidu vápenatého a granulátov acetylidu vápenatého. 
Poskytnuté informácie umožnili Komisii prijať rozhodnutie o vykonaní 
neočakávaných kontrol a spoločnosti Akzo Nobel bolo udelené podmienečné 
oslobodenie od pokút v súlade s bodom 8 písm. a) oznámenia o zhovievavosti 
z roku 2002. 

(336) Spoločnosť Akzo Nobel naďalej poskytovala Komisii informácie v súlade 
s bodom 11 oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 počas celého 
administratívneho konania668. Spoločnosť Akzo Nobel ukončila svoju účasť na 
porušovaní najneskôr v čase, keď predložila dôkazy podľa bodu 8 písm. a) 
oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 a nepodnikala kroky, ktorými by nútila 
iné podniky, aby sa zúčastnili na porušovaní. Komisia preto oslobodzuje 
spoločnosť Akzo Nobel od pokút, ktoré by sa jej inak udelili. 

(337) Spoločnosť Ecka tvrdí, že ako zástupca spoločnosti Akzo Nobel by mala mať 
prospech zo žiadosti o oslobodenie predloženej spoločnosťou Akzo Nobel. 
Tento nárok sa musí zamietnuť. Ecka je samostatný podnik s právnickými 
subjektmi, ktoré sa zaoberajú mnohými odlišnými (inými) aktivitami669. 
Spoločnosť Akzo Nobel nevykonáva žiaden rozhodujúci vplyv na obchodnú 
politiku podniku Ecka. Skutočnosť, že článok 81 Zmluvy sa nedá uplatniť na 
vertikálny vzťah medzi spoločnosťami Ecka a Akzo Nobel, pokiaľ ide o predaj 
acetylidu vápenatého, neznamená, že prospech z oznámenia o zhovievavosti 
z roku 2002 pre Akzo Nobel automaticky vyplýva aj pre Ecka. Treba vziať do 
úvahy, že Ecka sa priamo podieľala na karteli. Zohrávala vlastnú úlohu pri 
horčíkových granulátoch nezávisle od podniku Akzo Nobel. V prípade 
práškového acetylidu vápenatého nebola Ecka iba obchodným zástupcom pre 
Akzo Nobel, ale mala prospech z kartelu pre svoje vlastné podnikanie. 
Informácie získané od kartelu týkajúce sa acetylidu vápenatého boli významné 
pre celé podnikanie v oblasti odsírenia. Okrem toho, tieto informácie boli 
rovnako relevantné s ohľadom na možný priamy vstup na trh s acetylidom 
vápenatým prostredníctvom akvizície670. 

                                                 
668  [*] 
669 V roku 2006 predstavoval provízny poplatok za sprostredkovanie predaja práškového acetylidu 

vápenatého  spoločnosti Ecka < [*] % z predaja, ktorý bol ovplyvnený kartelom. Predaj poznačený 
kartelom predstavoval < [*]  % z celkového celosvetového obratu spoločnosti Ecka v danom roku. 

670  Ecka, odpoveď na oznámenie námietok [*]. 
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VIII.6.2.  Zníženie pokút 

(338) Ako bolo uvedené v kapitole III, spoločnosti Donau Chemie, Almamet, 
Degussa a NCHZ požiadali o oslobodenie od pokút a/alebo o zníženie pokút 
v rokoch [*] na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2006. 

(339) V súlade s bodom 37 oznámenia o zhovievavosti z roku 2006 Komisia naďalej 
uplatňovala oznámenie o zhovievavosti z roku 2002, pretože prvý kontakt bol 
nadviazaný [*], t. j. pred tým, než nadobudlo účinnosť oznámenie 
o zhovievavosti z roku 2006, dňa 8. decembra 2006. 

(340) Pokiaľ ide o práškový acetylid vápenatý, informácie poskytnuté žiadateľom 
o oslobodenie od pokút spolu s dokumentmi nájdenými počas kontrol poskytli 
dostatočné dôkazy na zistenie porušovania. Následné žiadosti o zhovievavosť 
neposkytli tomuto segmentu výroby žiadnu „významnú pridanú hodnotu“. 

(341) Dôkazy týkajúce sa granulátov acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov, 
ktoré mala Komisia, ponechali priestor pre ďalšie znižovanie pokút. Štyri 
žiadosti sú v tejto súvislosti analyzované v chronologickom poradí. 

VIII.6.2.1. Donau Chemie  

(342) Spoločnosť Donau Chemie predložila žiadosť o zníženie pokút [*], [*] po 
uskutočnení kontrol671, kedy poskytla dôkazy týkajúce sa acetylidu vápenatého 
(práškového a granulátov). Komisia už disponovala významnými dôkazmi 
týkajúcimi sa práškového acetylidu vápenatého, získanými od Akzo ako aj 
zhromaždenými počas kontrol. Napriek tomu žiadosť poskytla Komisii 
potvrdenie, ako aj konkrétne podrobnosti o udalostiach týkajúcich sa 
granulátov acetylidu vápenatého. V tom čase dôkazy, ktorými Komisia 
disponovala, týkajúce sa tohto produktového segmentu boli obmedzené na (i) 
[*] a (ii) dokumenty z kontroly obsahujúce iba ojedinelé informácie. 
Dosvedčenie a dôkazy poskytnuté spoločnosťou Donau Chemie napomohli k 
preukázaniu porušovania.  

(343) Bol to prvý podnik, ktorý poskytol Komisii [*]. Tieto dôkazy svojou povahou a 
stupňom podrobnosti posilnili schopnosť Komisie preukázať predmetné 
skutočnosti. 

(344) Donau Chemie bol tiež prvým podnikom, ktorý ohlásil, že [*] zameranej proti 
hospodárskej súťaži, ktorá zahŕňala horčíkové granuláty. Donau Chemie pred 
podaním žiadosti skončila svoje zapojenie sa do porušovania, ktoré sa 
prešetrovalo. Donau Chemie pokračovala v spolupráci zodpovedaním žiadostí 
o informácie, ale neposkytla dobrovoľne žiadne ďalšie dôkazy. 

(345) Pri stanovovaní, aké percentuálne zníženie pokuty si spoločnosť Donau Chemie 
zaslúži v rozsahu od 30% do 50% v súlade s bodom 23 oznámenia 
o zhovievavosti z roku 2002, Komisia poznamenáva, že zníženie pre Donau 
Chemie sa dotkne pokuty pre granuláty acetylidu vápenatého, ako aj  práškový 

                                                 
671  [*] 
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acetylid vápenatý. Donau Chemie poskytla významnú pridanú hodnotu iba 
ohľadom granulátov acetylidu vápenatého, jedného z dvoch výrobkov, vo 
vzťahu ku ktorému sa ukladá pokuta. Komisia poznamenáva, že Donau Chemie 
nahlásila existenciu [*] zameranej proti hospodárskej súťaži, ktorá zahŕňala [*]. 

(346) Komisia konštatuje, že pri zohľadnení týchto faktorov má Donau Chemie právo 
na zníženie pokuty, ktorá by bola inak uložená, o 35%. 

VIII.6.2.2. Almamet 

(347) Spoločnosť Almamet predložila žiadosť [*], t. j. [*] po uskutočnení kontrol672. 
Žiadosť sa týkala iba práškového acetylidu vápenatého. Keďže Komisia mala 
už k dispozícii dostatočné dôkazy, najmä v súvislosti s týmto segmentom 
výroby, žiadosť neposkytla významnú pridanú hodnotu. Informácie, ktoré 
poskytla spoločnosť Almamet, už nemohli posilniť schopnosť Komisie dokázať 
dané skutočnosti. Naopak, spoločnosť Almamet výslovne obmedzila akékoľvek 
informácie o tajnej dohode týkajúcej sa práškového acetylidu vápenatého 
a pokúsila sa znížiť význam vlastnej úlohy a zodpovednosti za kartel, keď 
všetku vinu a zodpovednosť zvalila na NCHZ673. Informácie od spoločnosti 
Almamet, aj keď mohli byť príležitostne užitočné na dosvedčenie/ilustráciu 
niektorých skutočností674, boli vzhľadom na rozsah porušovania okrajové675. 

(348) Spoločnosť Almamet tvrdí, že si zaslúži zníženie pokuty o 20% - 30%, pretože 
podala informácie skôr ako spoločnosť Degussa. Komisia zdôrazňuje, že toto 
tvrdenie nezohľadňuje skutočnosť, že rozhodujúcim kritériom je významná 
pridaná hodnota podaných informácií a nielen otázka časového momentu, kedy 
boli podané. Podanie informácií zo strany spoločnosti Almamet nedosiahlo 
úroveň významnej pridanej hodnoty, pretože v rozpore s  tvrdeniami 
spoločnosti Almamet bola existencia stretnutia 22. apríla 2004 a jeho obsah 
Komisii676 už známe a Komisia v tom čase mala k dispozícii dostatočné 
dôkazy, aby mohla dokázať porušovanie týkajúce sa práškového acetylidu 
vápenatého počas celej doby jeho trvania a vo vzťahu ku všetkým 
účastníkom677. 

(349) Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebude spoločnosti Almamet pokuta 
znížená. 

VIII.6.2.3. Degussa 

(350) Spoločnosť Degussa GmbH (teraz Evonik Degussa GmbH) podala žiadosť 
o oslobodenie od pokuty a/alebo o zníženie pokuty [*]678. Žiadosť sa 

                                                 
672  [*] 
673  [*] 
674  Ako dokazuje množstvo odkazov na informácie, ktoré poskytla  [*] v tomto rozhodnutí.  
675  Porovnaj Spojené veci T-101/05 a T-111/05, BASF a UCB/Komisia, Zb. [2007], s. II-4949, odsek 

116. 
676  Pozri odôvodnenie (64) a odkaz na dokument z kontroly [*] najmä v poznámke pod čiarou č. 143. 
677  Na základe informácií, ktoré poskytla [*], ďalších dôkazov získaných počas kontrol a potvrdení [*]. 
678  [*] 
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týkala práškového acetylidu vápenatého a horčíkových granulátov. Komisia už 
disponovala významnými dôkazmi týkajúcimi sa práškového acetylidu 
vápenatého, získanými od Akzo ako aj zhromaždenými počas kontrol. Napriek 
tomu Degussa poskytla významnú pridanú hodnotu týkajúcu sa horčíkových 
granulátov. Dôkazy, ktoré predložila spoločnosť Degussa, posilnili svojou 
samotnou povahou a stupňom podrobnosti schopnosť Komisie dokázať tieto 
skutočnosti. 

(351) Degussa nahlásil [*] týkajúcich sa horčíkových granulátov. Tieto informácie sa 
zhodovali s informáciami v dokumentoch nachádzajúcich sa v spise Komisie, a 
teda umožnili Komisii preukázať udalosti vo vzťahu k horčíkovým granulátom 
prostredníctvom vzájomne sa podporujúcich zdrojov. Degussa nepridala veľa 
významných dôkazov pochádzajúcich z obdobia existencie kartelu. 

(352) Dôkazy predložené spoločnosťou Degussa svojou povahou a stupňom 
podrobnosti posilnili schopnosť Komisie preukázať skutočnosti v súvislosti s 
horčíkovými granulátmi. [*]. 

(353) Degussa popísala [*], ktorá zahŕňala činidlá založené na acetylide vápenatom a 
horčíku v metalurgickom priemysle. Tieto skutočnosti pomohli Komisii 
rozšíriť rozsah preukázaného porušenia o horčíkové granuláty. 

(354)  Po podaniach z [*] Degussa pokračovala v spolupráci zodpovedaním žiadostí o 
informácie. Neposkytla dobrovoľne žiadne ďalšie významné dôkazy. 

(355) Pri stanovovaní, aké percentuálne zníženie pokuty si spoločnosť Degussa 
zaslúži v rozsahu od 20% do 30% v súlade s bodom 23 oznámenia 
o zhovievavosti z roku 2002, Komisia poznamenáva, že zníženie pre Degussa 
sa dotkne pokuty pre práškový acetylid vápenatý, pričom významná pridaná 
hodnota bola poskytnutá v súvislosti s horčíkovými granulátmi. Preto sa bude 
percenuálne zníženie nachádzať na spodnej hranici. 

(356) Komisia konštatuje, že Degussa má právo na zníženie pokuty, ktorá by bola 
inak uložená, o 20%.  

(357) ARQUES Industries tvrdí, že SKW (vrátane ARQUES Industries) by mala mať 
prospech zo žiadosti o zhovievavosť spoločnosti Degussa, pretože dôkazy, 
ktoré poskytla Degussa, [*] počas existencie kartelu pre SKW679. Tento nárok 
sa musí zamietnuť. Degussa podala žiadosť vo svojom vlastnom mene a nie 
v mene SKW.  

VIII.6.2.4. NCHZ 

(358) Spoločnosť NCHZ podala žiadosť o oslobodenie od pokút a/alebo zníženie 
pokút [*], t. j. viac ako [*] po uskutočnení kontrol a po prijatí žiadostí 
o informácie680. Podané informácie neposkytli významnú pridanú hodnotu vo 
vzťahu k dôkazom, ktoré Komisia už mala v danom čase k dispozícii, pretože 

                                                 
679  Arques, odpoveď z [*] na oznámenie námietok [*]  
680  [*] 
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spoločnosť NCHZ nahlásila iba udalosti týkajúce sa práškového acetylidu 
vápenatého. Komisia už mala dostatočné dôkazy pre tento segment výroby 
k dispozícii. Informácie poskytnuté zo strany spoločnosti NCHZ už nemohli 
posilniť – svojou samotnou povahou alebo stupňom podrobnosti – schopnosť 
Komisie tieto skutočnosti dokázať. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nebudú 
spoločnosti NCHZ znížené pokuty. 

(359) Tvrdenie spoločnosti 1. garantovaná a spoločnosti NCHZ, že na základe 
podania NCHZ si zaslúžia zníženie pokuty o 20%, pretože Komisia využila 
poskytnuté informácie, sa zamieta. Kritériom na zníženie pokuty nie je, či 
Komisia využila poskytnuté informácie, ale či tieto informácie mali významnú 
pridanú hodnotu. Poskytnutie ďalších informácií k skutočnostiam, ktoré sú už 
známe, nevytvára významnú pridanú hodnotu. Spoločnosť NCHZ okrem toho 
nespomenula, že správanie v rozpore s hospodárskou súťažou sa týkalo aj 
granulátov acetylidu vápenatého, aj keď jeho zapojenie je jasne 
zdokumentované. 

VIII.6.3. Záver k uplatneniu oznámenia o zhovievavosti z roku 
2002  

(360) V dôsledku uplatnenia oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 by sa pokuta, 
ktorá sa má uložiť spoločnosti Akzo Nobel, mala znížiť o 100% na 0 EUR; 
pokuta, ktorá sa má uložiť spoločnosti Donau Chemie a spoločnosti Degussa, 
by sa mala znížiť o 35% , resp. 20% na 5 000 000 EUR a  4 680 000 EUR.  

VIII.7  Záver: Konečná výška jednotlivých pokút 

(361) Pokuty, ktoré sa majú uložiť podľa článku 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) 
č. 1/2003, sú nasledovné:  

(a) Almamet GmbH, pokuta vo výške:    3 800 000 EUR 
(suma pred zníženim podľa  
  bodu 37 usmernení o pokutách) 

(b) Carbide Sweden AB a Akzo Nobel NV  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:                  0   EUR  

(c) Donau Chemie AG:       5 000 000   EUR. 
(d) non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG a 

ECKA Granulate GmbH & Co KG  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    6 400 000   EUR.  

(e) Novácke chemické závody a.s.a  
1.garantovaná a.s.  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:   19 600 000   EUR  

(f) SKW Stahl-Metallurgie AG,  
ARQUES Industries AG a 
SKW Stahl-Metallurgie Holding GmBH681 

                                                 
681 SKW Stahl-Metallurgie Holding GmBH je povinná uhradiť jednu pokutu a jej celkový spoločný a 

nerozdielny záväzok spolu s ktorýmkoľvek iným adresátom tohto rozhodnutia nepresahuje sumu  
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sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:  13 300 000   EUR  
(g) Evonik Degussa GmbH, AlzChem Hart GmbH 

a SKW Stahl-Metallurgie GmbH,  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    1 040 000   EUR  

(h) Evonik Degussa GmbH a 
AlzChem Hart GmbH 
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    3 640 000   EUR 

(i) Holding Slovenske elektrarne d.o.o.:     9 100 000   EUR  
 

VIII.8 Platobná schopnosť  

(362) Podľa bodu 35 usmernení o pokutách „...Komisia môže na návrh prihliadnuť na 
platobnú neschopnosť podniku v osobitnom sociálnom a ekonomickom 
kontexte. Na zníženie pokuty nebude Komisii stačiť samotné zistenie o 
nepriaznivej alebo stratovej finančnej situácii podniku. Zníženie môže byť 
povolené len na základe objektívnych dôkazov, preukazujúcich, že uloženie 
pokuty stanovenej v tomto rozhodnutí by nenapraviteľne ohrozilo ekonomickú 
životaschopnosť dotknutého podniku a viedlo by ku strate hodnoty jeho 
majetku“. 

(363) Viaceré podniky požiadali o uplatnenie bodu 35 usmernení o pokutách vo 
svojich odpovediach na oznámenie námietok a na ústnom vypočutí, pričom 
poukazovali vo všeobecnosti na ťažkú ekonomickú situáciu a konkrétne aj na 
svoje individuálne ťažkosti.  

(364) Komisia zobrala do úvahy tieto nároky. Potenciálne dotknuté podniky boli 
vyzvané v žiadosti o informácie zo dňa 9. marca 2009, aby predložili detaily o 
ich individuálnej finančnej situácii a o špecifickom sociálnom a ekonomickom 
kontexte. Doručených  bolo celkovo sedem nárokov založených na platobnej 
neschopnosti.  

(365) Nároky týkajúce sa všeobecnej súťažnej situácie na trhoch s acetylidom 
vápenatým a magnéziom v čase do začiatku porušenia a počas jeho trvania boli 
posúdené v odôvodneniach (328) až (331), a to v časti týkajúcej sa možných 
poľahčujúcich okolností.  

(366) V odôvodneniach (369) až (378) Komisia individuálne finančné postavenie 
dotknutých podnikov posudzuje v ich špecifickom sociálnom a ekonomickom 
kontexte. Predtým ako Komisia pristúpi k posúdeniu týchto nárokov, je vhodné 
uviesť, že finančná situácia sa posudzuje v rovnakom čase, kedy sa vykonáva 
výpočet výšky pokuty a na základe finančných informácií, ktoré jej poskytli 
podniky.  

(367) Pokiaľ ide o tvrdenia účastníkov, podľa ktorých by pokuta viedla k zlej  
finančnej situácii, Komisia poukazuje na ustálenú judikatúru, podľa ktorej sa 
nepožaduje, aby Komisia pri stanovovaní výšky pokuty brala do úvahy zlú 

                                                                                                                                             
13 300 000 EUR, a to aj v prípade, ak má spoločný a nerozdielny záväzok s viacerými právnickými 
osobami ohľadom iných súm. 
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finančnú situáciu podniku, keďže akceptovanie takejto požiadavky by 
zakladalo bezdôvodnú konkurenčnú výhodu pre podniky, ktoré sú najmenej 
prispôsobené na podmienky trhu.682    

(368) Pokiaľ ide o tvrdenia účastníkov, že sú vážne dotknutí všeobecnou 
hospodárskou krízou, Komisia poukazuje na to, že posúdenie platobnej 
schopnosti sa vykonáva individuálne a na základe špecifických informácií, ako 
aj špecifických faktických skutočností preukazujúcich existenciu špecifického 
ekonomického a finančného kontextu ktoré jej poskytol podnik. Komisia 
neprihliada výlučne na dopad všeobecnej krízy na individuálny podnik a musí 
zohľadniť skutočnosť, že priznanie zníženia pokuty udelenej jednému podniku 
by mohlo mať nepriaznivý účinok a mohlo by zvýhodňovať tento podnik voči 
ostatným podnikom. Je vhodné uviesť, že pokiaľ všeobecná ekonomická kríza 
mala nejaký dopad, netvrdí sa, ani nie je preukázané, že mala osobitný dopad 
na sektor činidiel založených na acetylide vápenatom a horčíku.  

VIII.8.1. [*]  

(369) Analýza finančných informácií poskytnutých spoločnosťou [*]683 viedla k 
záveru, že [*] je životaschopný podnik s nízkym rizikom konkurzu. 
Zohľadňujúc výšku možnej pokuty uloženú [*], ako aj poskytnuté finančné 
informácie, najmä účtovnú závierku a informácie o opravných položkách, 
majetku a čistých aktívach, Komisia dospela k záveru o existencii rizika, že 
dopad pokuty by mohol priviesť spoločnosť do situácie, kedy [*]. To však 
neznamená, že ekonomická životaschopnosť podniku by bola nenapraviteľne 
ohrozená, ani to nepreukazuje spôsobenie úplnej straty hodnoty majetku. Je 
vhodné uviesť, že v skutočnosti [*] nepoukázal na žiadny konkrétny dôkaz, 
okrem skutočnosti, že [*], ktorým by Komisii dokázal, že by jeho ekonomická 
životaschopnosť bola nenapraviteľne ohrozená, a že by jeho majetok stratil 
všetku hodnotu. 

(370) Naviac podľa bodu 35 usmernení o pokutách, profil rizika [*] je potrebné 
analyzovať v špecifickom sociálnom a ekonomickom kontexte relevantného 
trhu a dotknutého odvetvia. [*] neposkytol Komisii vo  svojom nároku 
založeného na platobnej neschopnosti konkrétne fakty alebo argumenty 
poukazujúce na takýto špecifický sociálny a ekonomický kontext. Okrem 
všeobecného odkazu na súčasnú všeobecnú ekonomickú krízu [*] iba uviedol, 
že jeho odchod z trhu by viedol k zníženiu hospodárskej súťaže na trhu ako 
celku tak, [*]. Taktiež [*] uviedol, že dopyt má klesajúcu tendenciu, [*]. 

(371) Z vyššie uvedených objektívnych skutočností vyplýva, že uloženie pokuty by 
neohrozilo nenapraviteľne ekonomickú životaschopnosť [*] a neviedlo by k 
úplnej strate hodnoty jeho majetku684. Za týchto okolností nie je potrebné sa 

                                                 
682 Pozri Spojené veci 96/82 až 102/82, 104/82, 105/82, 108/82, 108/82 a 110/82 IAZ International 

Belgium a iní v Komisia,  [1983] ECR 3369, odseky 54 and 55, a Spojené veci C-189/02 P, C-
202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P Dansk Rørindustri a iní v Komisia [2005] ECR 
I-5425, odsek 327, Vec C-308/04 P SGL Carbon AG v Komisia [2006] ECR I-5977, odsek 105. 

683 [*] 
684 Pozri bod 35 usmernení o pokutách. 
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zaoberať dodatočnými, pomerne všeobecnými argumentmi ohľadom 
všeobecného sociálneho a ekonomického kontextu, uvedenými [*]. 

(372) Bez toho, aby bola dotknutá predošlá analýza, je taktiež zohľadnená 
skutočnosť, že [*] je veľmi malý nezávislý podnik, ktorý nepatrí do veľkej 
obchodnej skupiny. [*] obchoduje s materiálmi vysokej hodnoty s pomerne 
nízkou maržou a má vcelku koncentrované portfólio výrobkov. Je takisto 
zohľadnená skutočnosť, že uložená pokuta by mala relatívne veľký dopad na 
finančnú situáciu spoločnosti takéhoto druhu. Preto, z dôvodu týchto 
osobitných charakteristík vzťahujúcich sa na Almamet sa zníženie jeho pokuty 
o 20% je primerané, keďže  sa predpokladá, že takáto úroveň pokuty bude pre 
[*] v každom prípade dostatočne odradzujúca685. Vo svetle tejto úpravy sa 
potvrdzuje záver uvedený v odôvodnení (371), že je nepravdepodobné, že 
uložená pokuta taktiež nenapraviteľne ohrozí ekonomickú životaschopnosť [*]. 

VIII.8.2. ]*]  

(373) Analýza finančných informácií poskytnutých spoločnosťou [*]686 vedie k 
záveru, že [*] je životaschopný podnik s nízkym rizikom konkurzu. Má sa za 
to, že dopad pokuty nenapraviteľne neohrozí ekonomickú životaschopnosť 
podniku [*] a nespôsobí úplnú stratu hodnoty jeho majetku. Vzhľadom na tieto 
okolnosti sa neakceptuje nárok spoločnosti [*] založený na neschopnosti 
zaplatiť pokutu. 

(374) Spoločnosť [*] síce často poukazovala na katastrofický rok 2005, keď [*], ale 
táto udalosť už neohrozuje životaschopnosť podniku do tej miery, že by bol 
neschopný zaplatiť pokutu uloženú týmto rozhodnutím.  

VIII.8.3. [*]  

(375) Po preskúmaní informácií poskytnutých spoločnosťou [*]687 sa dospelo k 
záveru, že informácie poskytnuté spoločnosťou [*] nepreukazujú, že by pokuta 
uložená týmto rozhodnutím nenapraviteľne ohrozila ekonomickú 
životaschopnosť spoločnosti [*] a že by spôsobila úplnú stratu hodnoty jej 
majetku.  Vzhľadom na to sa nárok spoločnosti [*] založený na platobnej 
neschopnosti neakceptuje. 

VIII.8.4. [*]  

(376) Akcionári spoločnosti [*] udelili v roku 2007 mandát predstavenstvu 
spoločnosti na predaj všetkých aktív s cieľom ukončiť činnosť a napokon 
rozdeliť príjmy medzi akcionárov. Za týchto okolností posudzovanie 
životaschopnosti spoločnosti a prípadného rizika konkurzu nie je zmysluplné. 

                                                 
685 Pozri bod 37 usmernení o pokutách. 
686 [*] 
687 [*] 
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Preto, na základe informácií poskytnutých spoločnosťou [*]688 , porovnaním 
zvyšných finančných rezerv s výškou pokuty sa dospelo k záveru, že [*] je 
schopná pokutu absorbovať. Vzhľadom na uvedené sa nárok spoločnosti [*] 
založený na platobnej neschopnosti neakceptuje. 

VIII.8.5. [*]  

(377) Po preskúmaní informácií poskytnutých spoločnosťou [*]689 možno 
konštatovať, že informácie poskytnuté spoločnosťou [*] nepreukazujú, že by 
pokuta uložená týmto rozhodnutím nenapraviteľne ohrozila ekonomickú 
životaschopnosť spoločnosti [*] a že by spôsobila úplnú stratu hodnoty jej 
majetku. Preto sa nárok spoločnosti [*] založený na platobnej neschopnosti 
zamieta. 

VIII.8.6. [*] 

(378) Po preskúmaní informácií poskytnutých spoločnosťou [*]690 možno 
konštatovať, že poskytnuté informácie nepreukazujú, že by pokuta uložená 
týmto rozhodnutím nenapraviteľne ohrozila ekonomickú životaschopnosť 
spoločnosti [*] a že by spôsobila úplnú stratu hodnoty jej majetku. Vzhľadom 
na to sa nárok spoločnosti [*] založený na platobnej neschopnosti neakceptuje. 

                                                 
688 [*]  
689 [*] 
690 [*] 
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 
 

 
 
 
 

Článok 1 
 
Nasledovné podniky porušili ustanovenia článku 81 Zmluvy a článku 53 Dohody 
o EHP tým, že sa v uvedených obdobiach podieľali na  jedinom pokračujúcom 
porušovaní v sektoroch acetylidu vápenatého a horčíka, ktoré pokrývali EHP okrem 
Španielska, Portugalska, Írska a Veľkej Británie a ktoré spočívalo v delení trhu, 
kvótach, prideľovaní zákazníkov, určovaní cien a výmene citlivých obchodných 
informácií medzi dodávateľmi:   
 

(a) Almamet GmbH od 22. apríla 2004 do 16. januára 2007 
(b) Carbide Sweden AB a Akzo Nobel NV od 3. novembra 2004 do 20. 

novembra 2006 
(c) Donau Chemie AG od 7. apríla 2004 do 16. januára 2007 
(d) non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG a ECKA Granulate 

GmbH & Co KG od 14. júla 2005 do 16. januára 2007 
(e) Novácke chemické závody, a.s. a 1. garantovaná, a. s., od 7. apríla 

2004 do 16. januára 2007 
(f) SKW Stahl-Metallurgie GmbH od 22. apríla 2004 do 16. januára 

2007; Evonik Degussa GmbH a AlzChem Hart GmbH od 22. apríla 
2004 do 30. augusta 2004; SKW Stahl-Metallurgie Holding AG a 
ARQUES Industries AG od 30. augusta 2004 do 16. januára 2007 

(g) TDR Metalurgija d.d. od 7. apríla 2004 do 16. januára 2007 a 
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. od 7. apríla 2004 do 20. 
decembra 2006. 
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Článok 2 

 
Za porušovanie uvedené v článku 1 sa ukladajú tieto pokuty:  
 

(a) Almamet GmbH:      3 040 000 EUR 
(b) Carbide Sweden AB a  

Akzo Nobel NV  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:                  0 EUR  

(c) Donau Chemie AG:       5 000 000 EUR 
(d) non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG a 

ECKA Granulate GmbH & Co KG  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    6 400 000 EUR.  

(e) Novácke chemické závody a.s.a  
1.garantovaná a.s.  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:  19 600 000 EUR  

(f) SKW Stahl-Metallurgie AG,  
ARQUES Industries AG a 
SKW Stahl-Metallurgie Holding GmbH 
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:  13 300 000 EUR  

(g) Evonik Degussa GmbH,  
AlzChem Hart GmbH a  
SKW Stahl-Metallurgie GmbH  
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    1 040 000 EUR  

(h) Evonik Degussa GmbH a  
AlzChem Hart GmbH 
sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za:    3 640 000 EUR 

(i) Holding Slovenske elektrarne d.o.o.:     9 100 000 EUR  
 
 
Pokuty sa musia zaplatiť do troch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia na 
bankový účet Európskej komisie č. 001-3953713-69 vo FORTIS Bank, Rue Montagne 
du Parc 3, 1000 Bruxelles/Brusel (kód SWIFT: GEBABEBB – kód IBAN BE71 0013 
9537 1369). Po uplynutí tohto obdobia sú automaticky splatné úroky pri úrokovej sadzbe 
uplatňovanej Európskou centrálnou bankou na jej hlavné refinančné operácie v prvý deň 
mesiaca, v ktorom bolo prijaté toto rozhodnutie, navýšenej o 3,5 percentuálnych bodov. 
 

 
Článok 3 

 
Podniky uvedené v článku 1 sú povinné s okamžitou platnosťou ukončiť porušovanie 
uvedené v danom článku, pokiaľ tak už neurobili.  
 
Podniky sú povinné  zdržať sa opakovania úkonov alebo konania uvedeného v článku 1 
a úkonov  alebo konania, majúceho rovnaký alebo podobný cieľ alebo účinok.  
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Článok 4 
 
Toto rozhodnutie je určené  

− Akzo Nobel NV, Strawinskylaan 2555, 1077 ZZ Amsterdam, Holandsko 
− Almamet GmbH, Gewerbestrasse 5a, 83404 Ainring, Nemecko 
− AlzChem Hart GmbH, Chemiepark Trostberg, Dr.Albert Frank Strasse 

32, 83308 Trostberg, Nemecko 
− ARQUES Industries AG, Münchner Strasse 15a, 82319 Starnberg, 

Nemecko 
− Carbide Sweden AB, PO Box 13000, Stockviksverken, Sundsvall, 85013, 

Švédsko 
− Donau Chemie AG, Am Heumarkt 10, 1037 Wien, Rakúsko  
− ECKA Granulate GmbH & Co KG, Kaiserstrasse 30, 90763 Fürth, 

Nemecko 
− Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, 

Nemecko 
− 1.garantovaná a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 4, Slovenská 

republika 
− Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana; 

Slovinsko 
− non ferrum Metallpulver GmbH & Co KG, Bürmooser Landesstraße 19, 

5113 St. Georgen bei Salzburg, Rakúsko 
− Novácke chemické závody a.s., M.R. Štefánika 1, 97271 Nováky, 

Slovenská republika  
− SKW Stahl-Metallurgie GmbH, Fabrikstraße 6, 84579 Unterneukirchen, 

Nemecko  
− SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Fabrikstraße 6, 84579 

Unterneukirchen, Nemecko  
− TDR Metalurgija d.d., Tovarniška c. 51, 2342 Ruše, Slovinsko  

 
 

 
 
Toto rozhodnutie je vykonateľné podľa článku 256 Zmluvy a článku 110 Dohody o EHP.  
 
 
 
V Bruseli, 22.7.2009         Za Komisiu 
 
 
            [signed]  
                                    Algirdas ŠEMETA  
                 člen Komisie   
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