
Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. – Telefónica/Komisja

(Sprawa T-216/13) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynki telekomunikacyjne portugalski 
i hiszpański — Klauzula o zakazie konkurencji na rynku iberyjskim w umowie dotyczącej nabycia przez 
Telefónikę należącego do Portugal Telecom udziału w brazylijskim operatorze telefonii mobilnej Vivo — 
Ochrona prawna „w zakresie dozwolonym przez prawo” — Naruszenie ze względu na cel — Ograniczenie 
akcesoryjne — Autonomia zachowania skarżącej — Potencjalna konkurencja — Naruszenie ze względu na 

skutki — Obliczanie kwoty grzywny — Wniosek o przesłuchanie świadków)

(2016/C 287/22)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Telefónica, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez 
i E. Peinado Iríbar)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Tytułem głównym żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2013) 306 final z dnia 23 stycznia 2013 r. 
dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE (sprawa COMP/39.839 – Telefónica/Portugal Telecom), 
a tytułem subsydiarnym żądanie obniżenia kwoty grzywny.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji C (2013) 306 final z dnia z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącej postępowania 
przewidzianego w art. 101 TFUE (sprawa COMP/39.839 – Telefónica/Portugal Telecom) w zakresie, w jakim wysokość grzywny 
nałożonej Telefónicę, SA została ustalona na 66 894 000 EUR, w odniesieniu do ustalenia tej kwoty na podstawie wartości 
sprzedaży przyjętej przez Komisję Europejską.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Telefónica pokrywa trzy czwarte własnych kosztów oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez Komisję. Komisja pokrywa trzy 
czwarte własnych kosztów i jedną czwartą kosztów poniesionych przez Telefónicę.

(1) Dz.U. C 156 z 1.6.2013.

Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. – AF Steelcase/EUIPO

(Sprawa T-652/14) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Dostawa i montaż mebli oraz 
akcesoriów w siedzibach EUIPO — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Skarga o stwierdzenie 

nieważności — Decyzja o udzieleniu zamówienia — Brak bezpośredniego oddziaływania — 
Niedopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Proporcjonalność — 

System odrzucenia ofert — Odpowiedzialność pozaumowna — Szkoda materialna — Krzywda)

(2016/C 287/23)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: AF Steelcase, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodríguez Bajón i A. Gómez-Acebo 
Dennes)
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