
— tytułem żądania ewentualnego, uchylenie zaskarżonego 
wyroku w zakresie wskazanym powyżej i przekazanie 
sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

I. Naruszenie art. 101 TFUE i art. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1/2003 ( 1 ), niewystarczające i wewnętrznie sprzeczne 
uzasadnienie oraz związane z tym wypaczenie dowodów, 
gdyż nie wykazano, że postępowanie Ausimontu w okresie 
od maja 1995 r. do września 1997 r. można uznać za 
uczestnictwo w „porozumieniu” lub „uzgodnionych prakty
kach”. Ponadto nieuzasadnione jest oddalenie obiektywnych 
dowodów przedstawionych przez skarżącą w celu wyka
zania, że we wskazanym okresie Ausimont działał w sposób 
niezależny i zgodny z zasadami konkurencji. 

II. Naruszenie zasad równego traktowania, niedyskryminacji i 
pewności prawa, w szczególności ze względu na brak prze
strzegania wytycznych z 1998 w. w sprawie obliczania 
grzywien ( 2 ), a także brak uzasadnienia i oczywiste wypa
czenie dowodów w odniesieniu do oceny wagi naruszenia 
Ausimontu i określenia wysokości nałożonej na to przed
siębiorstwo grzywny. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w 
art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1, s. 1, polskie wydanie specjalne: 
rozdział 8, tom 2 s. 205–229) 

( 2 ) Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na 
mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 traktatu 
EWWiS (Dz.U. C 9, s. 3, polskie wydanie specjalne: rozdział 8, 
tom 1, s. 171–173) 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Supreme Court of the United Kingdom — 
Zjednoczone Królestwo) — JPMorgan Chase Bank, NA, 
J.P. Morgan Securities Limited przeciwko Berliner 

Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts 

(Sprawa C-54/11) ( 1 ) 

(2011/C 311/49) 

Język postępowania: angielski 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 120 z 16.4.2011. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundeskommunikationssenat — Austria) — 
Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks przeciwko 

Österreichischer Rundfunk 

(Sprawa C-162/11) ( 1 ) 

(2011/C 311/50) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011.
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