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Sąd odsyłający 

Consiglio di Stato 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint 

Druga strona postępowania: Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Pytania prejudycjalne 

Czy dyrektywę 2006/114/WE ( 1 ) należy interpretować w ten 
sposób, że w odniesieniu do ochrony przedsiębiorców dotyczy 
ona reklamy będącej jednocześnie reklamą wprowadzającą w 
błąd i niedozwoloną reklamą porównawczą, czy też dwóch 
odrębnych niezgodnych z prawem zachowań, mających 
również samodzielne znaczenie, polegających, odpowiednio, 
na reklamie wprowadzającej w błąd i niedozwolonej reklamie 
porównawczej? 

( 1 ) Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i 
reklamy porównawczej (Dz.U. L 376, s. 21). 

Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2013 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Portugalskiej 

(Sprawa C-76/13) 

(2013/C 123/17) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Guerra e 
Andrade, G. Braun i L. Nicolae, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Portugalska 

Żądania strony skarżącej 

Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o: 

— Stwierdzenie, że Republika Portugalska nie podjęła środków 
zapewniających wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedli
wości z dnia 7 października 2010 r. wydanego w sprawie 
C-154/09 ( 1 ) Komisja Europejska przeciwko Republice 
Portugalskiej; 

— Zobowiązanie Republiki Portugalskiej do zapłaty na rzecz 
Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 43 264,64 
EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku w 
sprawie wykonania, począwszy od daty ogłoszenia wyroku 
w niniejszej sprawie do daty pełnego wykonania wyroku z 
dnia 7 października 2010 r. 

— Zobowiązanie Republiki Portugalskiej do zapłaty na rzecz 
Komisji ryczałtowej kary pieniężnej w wysokości 5 277,30 
EUR za każdy dzień zwłoki od daty ogłoszenia wyroku z 
dnia 7 października 2010 r., i 

— do daty wykonania wyroku z dnia 7 października 2010 
r., jeżeli Trybunał Sprawiedliwości ustaliłby, że Repub
lika Portugalska wykonała wyrok z dnia 7 października 
2010 r. przed datą wydania wyroku w niniejszej 
sprawie; 

— do daty wydania wyroku w niniejszej sprawie, jeżeli 
wyrok z dnia 7 października nie został rzeczywiście 
wykonany do daty wydania wyroku w niniejszej sprawie; 

— Obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Do chwili obecnej nie zostały wyznaczone przedsiębiorstwa 
odpowiedzialne za świadczenie usługi powszechnej w postępo
waniu zgodnym z art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 dyrektywy o 
usłudze powszechnej. ( 2 ) Z drugiej strony portugalska ustawa 
o komunikacji elektronicznej nadal przewiduje utrzymanie 
wszystkich zobowiązań wynikających z podstaw przyznania 
koncesji na świadczenie publicznej usługi telekomunikacyjnej 
przyjętych przez Decreto-Lei nr 31/2003, zgodnie z którymi 
świadczenie usługi powszechnej zostało przyznane PT Comuni
cações w drodze umowy koncesyjnej, która obowiązuje do 
2025 r. W celu stwierdzenia powagi naruszenia Komisja propo
nuje Trybunałowi współczynnik powagi naruszenia 7 w skali od 
1 do 20. 

Sporne uchybienie zagraża osiągnięciu istotnych celów w dzie
dzinie prawa konkurencji związanych z liberalizacją rynku tele
komunikacyjnego, poza tym że narusza ono podstawowe 
zasady prawa Unii, takie jak zasada niedyskryminacji. Poza 
tym naruszenie zagraża skuteczności usługi powszechnej, co
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