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TRIBUNALUL REDUCE AMENZILE APLICATE GRUPURILOR DE SOCIETĂŢI 
PRYM ȘI COATS PENTRU PARTICIPAREA LOR LA O ÎNŢELEGERE PE PIAŢA 

ACELOR 

Amenzile sunt reduse de la 30 milioane euro pentru fiecare grup de societăţi la 27 milioane euro 
pentru Prym și 20 milioane euro pentru Coats. 

Printr-o decizie din data de 26 octombrie 2004, Comisia a constatat că trei grupuri de societăţi, 
Prym, Coats și Entaco, au participat la o serie de acorduri anticoncurenţiale prin care și-au 
împărţit pieţele produselor și pieţele geografice în sectorul acelor între septembrie 1994 și 
decembrie 1999. Prym și Coats au fost amendate fiecare cu 30 milioane euro. Entaco nu a fost 
amendată, datorită cooperării sale cu Comisia. 

Prym și Coats au introdus o acţiune în faţa Tribunalului de Primă Instanţă urmărind anularea 
deciziei, precum și anularea sau reducerea amenzii aplicate acestora. 

Grupul de societăţi Prym: 

Tribunalul respinge cererea de anulare a deciziei în privinţa Prym. 

Totuși, Tribunalul consideră că, în mod neîntemeiat, Comisia a refuzat o reducere a amenzii 
pentru necontestarea faptelor, deși aceasta este prevăzută în comunicarea privind cooperarea din 
1996. Chiar dacă este adevărat că Prym nu a ajutat niciodată în mod activ Comisia să clarifice 
anumite aspecte, societatea a declarat mereu în mod expres că nu contestă faptele descrise în 
comunicarea obiecţiilor. Această declaraţie este suficientă, în sine, pentru acordarea unei 
reduceri în conformitate cu comunicarea privind cooperarea.  



În aceste condiţii, Tribunalul consideră oportună reducerea cuantumului amenzii cu 10 %. 
Cuantumul final al amenzii aplicate este, așadar, stabilit la 27 milioane euro.  

Grupul de societăţi Coats: 

Tribunalul constată că decizia este viciată de o eroare de apreciere în măsura în care Comisia 
urmărește să stabilească răspunderea grupului de societăţi Coats pentru perioada ulterioară datei 
de 13 martie 1997. Comisia nu a făcut dovada că acordurile semnate în 1997 au prelungit o 
înţelegere tripartită la care Coats a participat. În plus, Coats nu a participat la nicio întâlnire 
trilaterală și, prin urmare, la nicio întâlnire de punere în aplicare a înţelegerii dintre Entaco și 
Prym după aprilie 1997. În aceste condiţii, Tribunalul anulează decizia în măsura în care 
aceasta constată că grupul de societăţi Coats a participat la înţelegere după data de 13 
martie 1997. 

Tribunalul consideră că, pentru a ţine cont de durata demonstrabilă a încălcării, care corespunde 
la aproximativ jumătate din durata constată iniţial de Comisie, rata de majorare aferentă duratei 
încălcării trebuie să fie redusă de la 50 % la 25 %, adică de la 10 la 5 milioane euro. 

În sfârșit, Tribunalul consideră că rolul grupului de societăţi  Coats se limita în esenţă la 
facilitarea intrării în vigoare a acordului-cadru al înţelegerii. În acest context, Tribunalul notează 
că grupul Coats nu a participat la întâlnirile dintre Entaco și Prym după 1993  și nu a obţinut 
nicio protecţie faţă de Prym, care a continuat să concureze cu grupul Coats prin mărcile sale de 
ace. Dat fiind că rolul grupului Coats se apropie așadar mai mult de cel de mediator decât de cel 
de membru deplin al înţelegerii, Tribunalul consideră oportună reducerea cuantumului amenzii 
cu 20 %, pentru a ţine cont de aceste circumstanţe atenuante.  

Cuantumul total al amenzii aplicate grupului de societăţi Coats este, așadar, stabilit la 20 
milioane euro. 

MENŢIUNE: Împotriva hotărârii Tribunalului se poate declara recurs, numai pentru 
motive de drept, la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, în termen de două luni de 
la comunicarea acesteia. 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului de Primă 
Instanţă. 

Limbi disponibile: FR, BG, CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, PL, RO, SK, SL 

Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curţii 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-.30/05 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=T-.36/05 

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunţării, de la ora 12 CET.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să o contactaţi pe Ioana Cristina Mihail. 
Tel.: (00352) 4303 4704  Fax: (00352) 4303 4719 
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