
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: X. Lewis i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão 
i J. Saraiva de Almeida, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 4287 final z dnia 
12 lipca 2016 r. zawieszającej płatności miesięczne na rzecz Republiki Francuskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Gwarancji (EFRG)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Francuska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Republika Portugalska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 441 z 28.11.2016.

Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. – Multiconnect / Komisja

(Sprawa T-884/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Konkurencja – Koncentracje – Detaliczny rynek usług telefonii 
ruchomej i hurtowy rynek dostępu i rozpoczynania połączeń w Niemczech – Nabycie E Plus przez 

Telefónica Deutschland – Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
i z funkcjonowaniem porozumienia EOG – Wdrożenie pakietu ostatecznych zobowiązań dotyczącego non- 

MNO – Akty niepodlegające zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

(2018/C 427/58)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Multiconnect GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: J.-M. Schultze, S. Pautke i C. Ehlenz, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Khan, M. Farley i C. Vollrath, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rzekomych decyzji Komisji zawartych w wiadomościach 
elektronicznych z dnia 11 i 29 października 2016 r. w sprawie realizacji środków naprawczych dotyczących non-MNO 
przewidzianych w ostatecznych zobowiązaniach, które stały się wiążące na mocy decyzji Komisji C(2014) 4443 final z dnia 
2 lipca 2014 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem porozumienia EOG, pod 
warunkiem spełnienia określonych zobowiązań (sprawa M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus)

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.
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2) Postępowanie w sprawie złożonych przez Telefónica Deutschland Holding AG i Drillisch AG wniosków o dopuszczenie do sprawy 
w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) Multiconnect GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) Telefónica Deutschland Holding pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenienta.

5) Drillisch pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 38 z 6.2.2017.

Wyrok Sądu z dnia 9 października 2018 r. – Mass Response Service / Komisja

(Sprawa T-885/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Konkurencja – Koncentracje – Detaliczny rynek usług telefonii 
ruchomej i hurtowy rynek dostępu i rozpoczynania połączeń w Niemczech – Nabycie E Plus przez 

Telefónica Deutschland – Decyzja uznająca koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym 
i z funkcjonowaniem porozumienia EOG – Wdrożenie pakietu ostatecznych zobowiązań dotyczącego non- 

MNO – Akty niepodlegające zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

(2018/C 427/59)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mass Response Service GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciele: J.-M. Schultze, S. Pautke i C. Ehlenz, 
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: N. Khan, M. Farley i C. Vollrath, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności rzekomych decyzji Komisji zawartych w wiadomościach 
elektronicznych z dnia 24 i 29 października 2016 r. w sprawie realizacji środków naprawczych dotyczących non-MNO 
przewidzianych w ostatecznych zobowiązaniach, które stały się wiążące na mocy decyzji Komisji C(2014) 4443 final z dnia 
2 lipca 2014 r. uznającej koncentrację za zgodną z rynkiem wewnętrznym i z funkcjonowaniem porozumienia EOG, pod 
warunkiem spełnienia określonych zobowiązań (sprawa M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus)

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Postępowanie w sprawie złożonych przez Telefónica Deutschland Holding AG i Drillisch AG wniosków o dopuszczenie do sprawy 
w charakterze interwenienta zostaje umorzone.

3) Mass Response Service GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) Telefónica Deutschland Holding pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenienta.

5) Drillisch pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 38 z 6.2.2017.
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