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Sprawa AT.39914 – Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro (EIRD) (postępowanie 
ugodowe)

Zmiana wysokości grzywny nałożonej na Société Générale

(2017/C 404/04)

Sprawa AT.39914 dotyczy działań związanych z instrumentami pochodnymi denominowanymi w euro i powiązanymi 
z określonymi stopami procentowymi (Euro Interbank Offered Rate lub Euro Over-Night Index Average). W dniu 4 grudnia 
2013 r. Komisja przyjęła w tej sprawie decyzję C(2013) 8512 final („decyzja w sprawie ugody”) zgodnie z art. 10a 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 773/2004 (2), zmienionego późniejszymi aktami prawnymi (3). W decyzji w sprawie 
ugody stwierdzono, że niektóre przedsiębiorstwa (4), między innymi Société Générale, uczestniczyły w naruszeniu 
art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG. Decyzją tą nałożono karę na Société Générale.

W dniu 4 lutego 2016 r. Société Générale przedstawił zmienioną odpowiedź na wezwanie Komisji do udzielenia infor
macji w sprawie wartości sprzedaży Société Générale.

Po sprawdzeniu zmienionej odpowiedzi Société Générale Komisja wystosowała do niego w dniu 4 marca 2016 r. pismo, 
w którym zwróciła się o przedstawienie uwag na temat zamiarów służb Komisji dotyczących przedłożenia kolegium 
komisarzy projektu decyzji, która zmieniłaby wysokość grzywny nałożonej pierwotnie na Société Générale, tak aby 
odpowiadała ona skorygowanym danym dostarczonym przez to przedsiębiorstwo. W dniu 8 marca 2016 r. Société 
Générale stwierdził, że nie ma żadnych uwag do proponowanej zmiany decyzji w sprawie ugody.

Projekt decyzji nie zmienia celów, jakie leżały u podstaw decyzji w sprawie ugody. Dotyczy on wyłącznie kwestii 
grzywny, a Société Générale otrzymał możliwość przedstawienia swoich uwag. Uważam, że w ramach procedury doty
czącej projektu decyzji przestrzegano jak dotąd skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 4 kwietnia 2016 r.

Joos STRAGIER

(1) Zgodnie  z  art.  16  i  17  decyzji  Przewodniczącego  Komisji  Europejskiej  2011/695/UE  z  dnia  13  października  2011  r.  w  sprawie 
funkcji  i  zakresu  uprawnień  urzędnika  przeprowadzającego  spotkanie  wyjaśniające  w  niektórych  postępowaniach  z  zakresu 
konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29).

(2) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  773/2004 z  dnia  7  kwietnia  2004 r.  odnoszące  się  do prowadzenia  przez  Komisję  postępowań 
zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, s. 18).

(3) W  szczególności  rozporządzeniem  Komisji  (WE)  nr  622/2008  z  dnia  30  czerwca  2008  r.  zmieniającym  rozporządzenie  (WE) 
nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych (Dz.U. L 171 z 1.7.2008, s. 3).

(4) W sprawie AT.39914 toczy się nadal postępowanie przeciwko innym stronom, które nie zdecydowały się na uczestnictwo w postępo
waniu ugodowym określonym w art. 10a wspomnianego wyżej rozporządzenia.
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