
Relevantný trh/sektor: Trh služieb akvizície transakcií vykonaných kreditnými kartami alebo 
charge kartami. 

Porušenie: článku 81 ES a článku 53 Dohody EHP. 

Informácie o rozsudku: Všeobecný súd dňa 14. apríla 2011 rozhodol v právnej veci T-461/07 
žalobcu Visa Europe Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), Visa International Service, 
so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty), v zastúpení: pôvodne S. Morris, QC, 
H. Davies a A. Howard, barristers, V. Davies a H. Masters, solicitors, neskôr S. Morris 
a P. Scott, solicitor, A. Howard, V. Davies a C. Thomas, solicitor, ptori rozhodnutiu Európskej 
komisie č. 4471 v konečnom znení z 3. októbra 2007, tak, že žalobu v celom rozsahu zamietol 
a zaviazal Visa Europe Ltd a Visa International Service nahradiť trovy konania.  

Všeobecný súd sa zaoberal najmä pojmami: „Hospodárska súťaž – Kartely – Trh služieb 
akvizície transakcií vykonaných kreditnými kartami alebo charge kartami – Rozhodnutie, ktorým 
sa konštatuje porušenie článku 81 ES – Obmedzenie hospodárskej súťaže – Potenciálny 
konkurent – Pokuty – Poľahčujúce okolnosti – Primeraná lehota – Právna istota – Právo 
na obhajobu“. 

Visa International Service, ktorá je zaregistrovaná v Spojených štátoch amerických, je právnická 
osoba, ktorá podniká s cieľom dosiahnuť zisk, a vlastnia ju finančné inštitúcie, ktoré sú jej 
členmi (ďalej len „Visa International“). Visa International riadi a koordinuje medzinárodnú sieť 
platieb kartou s rovnakým názvom (ďalej len „systém Visa“), čo zahŕňa najmä stanovenie 
pravidiel siete, ako aj poskytovanie služieb týkajúcich sa autorizácie a kompenzácie členským 
inštitúciám. Činnosti vydávania kariet Visa a uzatváranie afiliačných dohôd s obchodníkmi na 
akceptáciu týchto kariet patrí do zodpovednosti členských finančných inštitúcií. Morgan Stanley 
(predtým Morgan Stanley Dean Witter & Co., ďalej len „Morgan Stanley“) je finančnou 
inštitúciou zaregistrovanou v Spojených štátoch amerických, pričom v tejto krajine bola počas 
celého správneho konania vlastníkom siete Discover Card/Novus fungujúcej s kartami Discover 
(ďalej len „systém Discover“). 

Žalobkyne žiadajú, aby Všeobecný súd v prvom rade zrušil napadnuté rozhodnutie, subsidiárne 
zrušil článok 2 napadnutého rozhodnutia, ešte subsidiárnejšie znížil v primeranej miere uloženú 
pokutu, zaviazal Komisiu na náhradu trov konania. V prvom a treťom dôvode žalobkyne 
spochybňujú analýzu Komisie, podľa ktorej sporné správanie malo účinky obmedzujúce 
hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 ES. Druhý dôvod je založený na porušení práv na 
obhajobu žalobkyne, lebo právne kritérium používané Komisiou v napadnutom rozhodnutí na 
účely posúdenia obmedzujúcich účinkov sporného správania je odlišné od kritéria, o ktorom sa 
diskutovalo počas správneho konania. 

V rámci prvého a tretieho žalobného dôvodu Všeobecný súd uviedol, že záver Komisie 
odmietajúci hypotézu vstupu Morgan Stanley na trh prostredníctvom fronting dohody je 
dostatočne odôvodnený úvahami o ťažkosti nájsť fronting partnera a navyše aj úvahami 
o komplexnosti a dodatočných nákladoch vzniknutých fronting dohodami. Komisia teda na 
rozdiel od toho, čo tvrdia žalobkyne, neuplatnila nesprávne právne kritérium. Za týchto okolností 
nie je potrebné skúmať ostatné výhrady týkajúce sa odôvodnení Komisie založených na tom, že 
fronting dohody nepoužívajú veľké medzinárodné banky, a na tom, že nebolo možné realizovať 
stratégiu založenú na integrácii akvizičných a emisných činností. Preto nie je potrebné 
odpovedať na tvrdenia žalobkýň o neprípustnosti, pokiaľ ide o argumenty Komisie založené na 
údajnej vôli Morgan Stanley realizovať stratégiu akvizícií transakcií „on-us“. Súčasne aj zvyšok 
žalobných dôvodov číslo jeden a tri je potrebné zamietnuť. Taktiež aj ostatné žalobné dôvody, 
ako aj žalobný dôvod týkajúci sa nesprávneho posúdenia výpočtu pokuty, treba zamietnuť, 
nakoľko aj výška pokuty bola vypočítaná správne, rovnako ako aj výpočet dĺžky trvania 
porušenia. 

Všeobecný súd preto rozhodol, že žalobu v celom rozsahu zamieta a Visa Europe Ltd a Visa 
International Service sú povinné nahradiť trovy konania. 



Viac informácií na: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=sk&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&do
cj=docj&docnoj=docnoj&typeord=ALL&numaff=&ddatefs=03&mdatefs=03&ydatefs=2011&ddate
fe=18&mdatefe=04&ydatefe=2011&nomusuel=&domaine=CONC&mots=&resmax=100&Submit
=Vyh%C4%BEad%C3%A1vanie 


