
Relevantný trh/sektor: Holandský trh s pivom. 

Konanie o: zrušenie rozhodnutia Komisie K (2007) 1697 zo dňa 18. apríla 2007 2004/208/ES, 
ktoré sa týka  konania podľa článku 81 ES (vec COMP/B/37.766 – Holandský trh s pivom), 
v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, a podporne návrh na zrušenie alebo zníženie pokuty. 

Informácie o rozsudku: Všeobecný súd dňa 15. septembra 2011 vo veci T-234/07 Koninklijke 

Grolsch NV, so sídlom v Enschede (Holandsko), v zastúpení: M. Biesheuvel a J. de Pree, 

advokáti, je žalobcom v právnej veci T-234/07, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne 

A. Bouquet, S. Noë a A. Nijenhuis, splnomocnení zástupcovia, neskôr A. Bouquet a S. Noë, 

za právnej pomoci M. Slotboom, advokát. Žalobca žalobou navrhuje zrušenie rozhodnutia 
Komisie K (2007) 1697 zo dňa 18. apríla 2007 2004/208/ES, ktoré sa týka  konania podľa 
článku 81 ES (vec COMP/B/37.766 – Holandský trh s pivom), podporne návrh na zrušenie 
alebo zníženie pokuty uloženej žalobcovi. 

Všeobecný súd sa vo svojom rozsudku zaoberal najmä pojmami: „Hospodárska súťaž – 
Kartelové dohody – Holandský trh s pivom – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie 
článku 81 ES –  Účasť žalobcu na konštatovanom porušení- Nedostatok dôkazov- Nedostatok 
odôvodnenia.“ 

Článok 1 napadnutého rozhodnutia stanovil, že sa žalobca a ostatné spoločnosti na 
holandskom trhu s pivom, InBev NV, InBev Nederland, Koninklijke Grolsch a Bavaria v období 
od 27. februára 1996 do 3. novembra 1999 podieľali na jedinom, trvajúcom protiprávnom 
jednaní porušujúcom čl. 81 ods. 1 ES a spočívajúcom v súbore dohôd alebo jednaní vo 
vzájomnej zhode, ktorých cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na spoločnom trhu. 

Protiprávne jednanie spočívalo jednak v koordinácii cien a zvyšovaní ceny piva v Holandsku 
v oboch sektoroch trhu s pivom, ako aj v príležitostnej koordinácii iných obchodných podmienok 
ponúkaných individuálnym zákazníkom, ako aj v príležitostnom rozdelení klientely v sektore 
domácej spotreby v Holandsku (článok 1 a body 257 a 258 odôvodnenia napadnutého 
rozhodnutia). 

Žalobcovi bola uložená povinnosť okamžite ukončiť porušovanie č. 81 ES, ak tak ešte neurobil, 
zdržať sa akéhokoľvek konania alebo akéhokoľvek správania v rozpore s čl. 81ES a za toto 
konanie bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 31 658 000 €. 

Žalobca navrhoval, aby Všeobecný súd  zrušil napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu alebo 
v časti týkajúcej sa žalobcu, zrušil alebo znížil pokutu uloženú žalobcovi a uložil Komisii náhradu 
trov konania. 

Argumenty žalobcu boli zostavené v 6tich žalobných bodoch, po prvé na vadách vyskytujúcich 
sa v správnom konaní, po druhé na porušení povinnosti odôvodnenia týkajúcej sa priamej účasti 
na konštatovanom porušení, po tretie na nedostatku dôkazov protiprávneho správania, po štvrté 
na nesprávnom právnom posúdení tohto správania prejavujúceho sa v účasti na viacerých 
dohodách a/alebo zosúladených postupoch v zmysle článku 81 ods. 1 ES, po piate na 
neexistencii priamej alebo nepriamej účasti žalobcu na konštatovanom jedinom a nepretržitom 
porušení a po šieste na neprimeranej výške pokuty. 

Z posúdenia argumentov vyplývalo, že článok 1 sa musí zrušiť v rozsahu v akom konštatuje, že 
žalobca sa zúčastnil jediného a nepretržitého porušenia článku 81 ods. 1 ES spočívajúceho vo 
viacerých dohodách a/alebo zosúladených postupoch, ktorých cieľom je obmedzenie 
hospodárskej súťaže na spoločnom trhu, najmä i) v koordinácii cien a zvyšovaní cien piva 
v Holandsku tak v sektore „horeca“ ako aj v oblasti domácej spotreby, vrátane piva predávaného 
pod ochrannou známkou distribútora; ii) v príležitostnej koordinácii iných obchodných 
podmienok ako ceny ponúkané individuálnym zákazníkov v sektore „horeca“ v Holandsku, ako 
sú pôžičky prevádzkam, a iii) v príležitostnej koordinácii rozdelenia klientely, tak v [sektore] 
„horeca“ ako aj v oblasti domácej spotreby v Holandsku“, a v dôsledku toho sa musí zrušiť aj 
celý výrok napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka žalobcu. 



Po tom, ako Všeobecný súd posúdil všetky vyššie uvedené žalobné dôvody, rozhodol, že 
žaloba bola opodstatnená a Rozhodnutie Komisie K(2007) 1697 z 18. apríla 2007 týkajúce sa 
konania o uplatnení článku 81 [ES] (vec COMP/B-2/37.766 – Holandský trh s pivom) sa zrušuje 
v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti Koninklijke Grolsch NV. Európska komisia je povinná 
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&all
docrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag
=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&docnoj=docnoj&typeord=ALL&nu
maff=&ddatefs=15&mdatefs=09&ydatefs=2011&ddatefe=15&mdatefe=09&ydatefe=2011&nomu
suel=&domaine=CONC&mots=&resmax=100&Submit=Vyh%C4%BEad%C3%A1vanie 
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