
Relevantný trh: trh dodávok uhlia pre priemyselnú oblasť výroby elektrickej energie vo Veľkej Británii 
 
Porušenie: porušenie článku 7 nariadenia č. 773/2004 zo 7.4.2004 ktoré sa týka vedenia konania 
Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES. 
 
Informácie o rozsudku:  Všeobecný súd vydal dňa 23.11.2011 rozsudok vo veci T-320/07, týkajúci 
sa dodávok uhlia pre priemyselnú oblasť výroby elektrickej energie vo Veľkej Británii. Žalujúcou 
stranou boli Daphne Jones, sídliaca v meste Neath (VB), Glen Jones, takisto Neath (VB), Fftorch-Y-
Garon Coal Co. Ltd, so sídlom v Neath (VB), zastúpení D. Jeffreysom a S. Llewellyn Jones, 
advokátmi, proti Európskej komisii, zastúpenej V. Di Bucci a J. Samnadda, ako žalovaní, podporovaní 
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení E. Jenkinson a podporne C. 
Gibbs, V. Jackson a S. Hathaway, podporovaní E.ON UK plc, so sídlom v Coventry (VB) 
a International Power plc, so sídlom v Londýne (VB). 
 
Žaloba sa týkala zrušenia rozhodnutia Komisie SG-Greffe (2007) D/203626 z 18.6.2007, porušenie 
článku 7 nariadenia č. 773/2004 zo 7.4.2004 ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 
81 a 82 Zmluvy o založení ES. 
 
Všeobecný súd sa zaoberal najmä nasledujúcimi pojmami: „Zmluva o založení ES- dodávky uhlia pre 
priemyselnú oblasť výroby elektrickej energie vo Veľkej Británii- zamietnutie sťažnosti o zavedení 

diskriminačných cien – Nariadenie 1/2003.“ 
 
 
Táto žaloba bola podaná podľa článku 230 ES a smeruje k zrušeniu rozhodnutia Komisie z 18. júna 
2007 (vec COMP/37.037 - SWSMA) o zamietnutí sťažnosti, podľa ktorej cenový postup prijatý zo 
strany Central Electricity Generating Board v rokoch 1984 až 1990 vo vzťahu k ťažbárom uhlia 
predstavoval nezákonnú cenovú diskrimináciu súkromných ťažbárov uhlia vrátane žalobcov, ktorá 
bola v rozpore s článkom 4 písm. b) v tom čase účinnej Zmluvy ESUO. 
Žalobcovia tvrdia, že sa Komisia pri prijímaní tohto rozhodnutia dopustila niekoľkých zásadných 
nesprávnych právnych posúdení a/alebo skutkových posúdení, a preto by sa malo rozhodnutie zrušiť. 
 
Žalobcovia tvrdia, že Komisia nesprávne právne posúdila otázku cenovej diskriminácie na základe 
celoštátneho kritéria namiesto toho, aby ju posúdila na základe kritéria miestneho trhu, na ktorom 
žalobcovia pôsobia. Okrem toho žalobcovia uvádzajú, že Komisia nesprávne uviedla na základe 
zohľadnenia veľkosti baní a úpravy licencií prijatej British Coal Corporation, že súkromné bane s 
licenciou môžu vyťažiť iba obmedzené množstvo uhlia a iba v krátkych časových intervaloch. Na záver 
žalobcovia tvrdia, že Komisia nesprávne vyvodila záver z uplynutia platnosti Zmluvy ESUO a z toho, 
že už v tejto oblasti nemá výlučnú právomoc, že jej rozhodnutie nie je potrebné na to, aby sa 
žalobcovia mohli domáhať súdnej ochrany pred vnútroštátnymi súdmi. 
 
 
 
Všeobecný súd rozhodol tak, že žalobu zamietol. 
 
 
Pre ďalšie informácie kliknite na nasledujúci odkaz: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115066&pageIndex=0&doc

lang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1027718 
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