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Čl. 101 SFEU:
Vyjasnění omezení z hlediska cíle / účinku
• T-491/07, Card Bancaire v Commission, 30.6.2016
• v novém rozhodnutí po odvolání shledáno omezení z hlediska účinku
• vzácné rozhodnutí (podobně např. CAT, 1241/5/7/15, Sainsbury's v Mastercard,
14.7.2016)

• T-472/13, Lundbeck, 8. 9. 2016
• shledáno omezení z hlediska cíle, na 130 stránkách rozhodnutí!
• velká platba za narovnání, smluvní omezení o nevstoupení na trh

• AT.39824, Trucks, 19. 7. 2016
• i dohoda o ceníkových cenách může být omezením z hlediska cíle

Protisoutěžní charakter zákazu konkurence v SPA potvrzen
• T-216/13, Telefónica a T-208/13, Portugal Telecom, 28. 6.2016
• nejedná se o vedlejší omezení doplňující transakci
• otázka potenciální soutěže

Povinnost platit licenční poplatek po ukončení smlouvy
• C-567/14, Genentech v Hoechst, 7.7.2016
• povinnost platit licenční poplatek i po ukončení smlouvy je vynutitelná,
pokud je smlouvu možno vypovědět
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Čl. 101 SFEU:
Kolektivni smlouva může být v rozporu s čl. 101 TFEU
• E-14/15, Holship Norge AS, 19.4.2016
• nesplněna výjimky z případu Albany

Single economic unit
• C-155/14, Evonik, 16.6.2016
• přičitatelnosti nevadí, když dceřiná společnost neuposlechne pokyn

• C-542/14, Remonts v Konkurences, 21.7.2016
• při výběru poradce nutno vymínit, že informace nepředá dále

• T-426/10 etc. Moreda-Riviere, 2.6.2016
• dceřinné společnosti potvrzení jako jedna jednotka

Hybridní (kulhavé) narovnání
• T-313/16, Riberebro v EK (zavařované houby), podáno 21.6.2016
• T-433/16, Pometon v EK (steel abrasives), podáno srpen 2016
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Čl. 102 SFEU:
Prodej essential facility v kombinaci s pokutou
• AT.39759, Altsoff Recycling Austria, 20.9.2016
• první rozhodnutí dle čl. 7 nařízení č. 1/2003, ale ne poslední

Nejastnost o podmíněných rabatů a predátorský cen
• AT.39711 a AT.40220, Qualcomm, SO zaslané v prosinci 2015
• nejastnosti ohledně testu stejně efektivního soutěžitele (viz Intel a
Post Denmark II)

Věrnostní rabaty nejsou omezením z hlediska cíle
• stanovisko GA Wahla z 20.10. 2016 ve věci C-413/14 P, Intel
• mají rabaty protisoutěžní účinek - vyloučení konkurentů z trhu?
• vázanosti rabatu na pokrytí významné části potřeb zákazníka
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Procesní pravidla
Nelze bezdůvodné žádosti o informace
● C-247/14 P, Heidelberg Cement v EK, 10.3.2016
● příliš obecné dotazy, bez uvedené skutku, atd. (odst. 24-47)

Není vztah mezi EU a národním programem shovívavosti
● C-428/14, DHL Express, 20.1.2016
● národní úřad nemá povinnost přihlédnout k programu předloženému EK
(odst. 57-67)

Obtížné napadat narovnání z pozice třetí osoby
● T-76/14, Morningstar, 15.9.2016
● EK disponuje širokou diskrecí (odst. 40-46)

Opětovná stížnost u EK po národní stížnosti
● T-70/15, Trajektna Luka, 30.9.2016
● nestěžujte si u EK, kdyz už stížnost zamítnuta u národního úřadu

Snížení pokuty kvůli compliance programu
● CAT, ITW Ltd, 24.5.2016 a Ultra Finishing Ltd, 10.5.2016
● pokuta snížena za závazek budoucího compliance programu
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Děkuji za pozornost

Clifford Chance

7

