
2007. október 31-én benyújtott kereset – Spanyolország
kontra Bizottság

(T-398/07. sz. ügy)

(2008/C 8/32)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Spanyol Királyság (képviselő: N. Díaz Abad ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EK-szerződés
82. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/38.784.
sz. – Wanadoo España kontra Telefónica ügy) 2007.
július 4-én hozott bizottsági határozatot;

– kötelezze az alperes intézményt a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset egy, az EK-szerződés 82. cikke cikke alkalmazá-
sára vonatkozó eljárásban (COMP/38.784. sz. – Wanadoo
España kontra Telefónica ügy) 2007. július 4-én hozott azon ha-
tározat ellen irányul, amelyben a Bizottság a Telefónica, S.A.-ra,
a Telefónica de España S.A.U.-val egyetemlegesen,
151 875 000 euró összegű bírságot szabott ki az EK 82. cikk
megsértése miatt. A Bizottság szerint e két társaság 2001 szep-
temberétől 2006 decemberéig a szélessávú hozzáférés nagy- és
kiskereskedelmi szolgáltatásnyújtás díjazásának aránytalansága
miatt méltánytalan díjszabást alkalmazott.

Állításainak alátámasztására a felperes a következő jogalapokra
hivatkozik:

– Az EK 10. cikkben és a 2002/21/EK irányelv (1) 7. cikkének
(2) bekezdésében előírt együttműködési kötelezettség megsér-
tése, mivel a Bizottság nem adott esélyt a spanyol nemzeti
szabályozó hatóságok számára a vele a célból történő együtt-
működésre, hogy fel lehessen tárni azokat a lehetőségeket,
amelyek lehetővé tették volna a lehető leghatékonyabban
elkövetett állítólagos jogsértés megoldását.

– Az EK 82. cikk megsértése nyilvánvaló értékelési hibák által a
nagykereskedők termékei nélkülözhetetlenségének, a költségek
kiszámítása és a Telefónica magatartásának a versenytársakra
és a fogyasztókra gyakorolt hatásai tekintetében.

– Az EK 82. cikk ultra vires alkalmazása, mivel a megtámadott
határozat az elektronikus hírközlés Spanyolországban hatá-
lyos szabályozási keretére vonatkozik, felborítva az ezt mege-
lőző szabályozás és a versenyjogi szabályok közötti egyen-
súlyt. Továbbá, a Bizottság által elért eredmények nem esnek

egybe a nemzetközi tapasztalattal és a spanyol piac tényleges
helyzetével, és megakadályozásra került, hogy a spanyol
nemzeti szabályozó hatóság elérje a hivatkozott szabályozási
keretben rögzített célokat, és nem vették figyelembe a specia-
litás elvét.

– A jogbiztonság elvének megsértése, mivel a megtámadott ha-
tározat az ezt megelőzően meghatározott szabályozási keret
koncepcióját utólagosan megváltoztatta.

– A bizalomvédelem elvének megsértése a szankcionált gazda-
sági szereplő és az e piacon jelen lévő többi gazdasági szerep-
lővel szemben, annak okán, hogy módosult a szabályozási
keret egy olyan jogterületen, amelyet a Hírközlési Piac Bizott-
sága már szabályozott.

(1) Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgál-
tatások közös keretszabályozásáról („Keretirányelv”) szóló,
2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(HL L 108., 33. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 29. kötet
349. o.).

2007. november 2-án benyújtott kereset – Caixa Geral de
Depósitos kontra Bizottság

(T-401/07. sz. ügy)

(2008/C 8/33)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felpere: Caixa Geral de Depósitos (Lisszabon, Portugália) (képvi-
selők: Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro és
Carla Farinhas ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság

– minősítse szabályosan benyújtottnak a jelen, az EK 230. cikk
alapján benyújtott megsemmisítés iránti keresetet, valamint
ezzel egyidejűleg és együtt az EK 238. cikk alapján a Bizottság
és a CGD között létrejött 1995. november 15-i megállapodás
18. záradékában szereplő választottbírósági kikötés értel-
mében benyújtott keresetet;
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