
 

www.curia.europa.eu 

Kontakty z Mediami 
i Informacja 

Sąd Unii Europejskiej 

KOMUNIKAT PRASOWY nr 32/15 

Luksemburg, 9 marca 2015 r. 

Wyrok w sprawie T-175/12 
Deutsche Börse AG / Komisja 

 

Sąd utrzymał w mocy decyzję Komisji zakazującą planowanej koncentracji między 
Deutsche Börse i NYSE Euronext 

 

Deutsche Börse i NYSE Euronext są spółkami prowadzącymi działalność w sektorze rynków 
finansowych. W dniu 29 czerwca 2011 r. zgłosiły one Komisji projekt koncentracji mający na celu 
utworzenie spółki prawa niderlandzkiego pod firmą HoldCo. HoldCo miała nabyć w ramach 
publicznej oferty nabycia wszystkie pozostające w obiegu papiery wartościowe wyemitowane przez 
Deutsche Börse w zamian za jej papiery wartościowe. Po zamknięciu oferty nowo utworzona 
i należąca w całości do HoldCo spółka prawa amerykańskiego miała połączyć się z NYSE 
Euronext, która miała stać się spółką zależną należącą w całości do HoldCo. 

Decyzją z dnia 1 lutego 2012 r.1 Komisja uznała koncentrację za niezgodną z rynkiem 
wewnętrznym2. W decyzji tej Komisja zbadała wpływ projektu koncentracji na rynki niektórych 
europejskich pochodnych instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu giełdowego 
(w szczególności europejskich stóp procentowych, instrumentów pochodnych opartych na akcjach 
oraz instrumentów pochodnych opartych na indeksach giełdowych). Komisja uznała, że projekt 
mógłby doprowadzić do znacznego zakłócenia skutecznej konkurencji, skutkując powstaniem 
pozycji dominującej lub sytuacji quasi-monopolu. Zdaniem Komisji koncentracja doprowadziłaby 
bowiem do utworzenia jednej struktury pionowej, w ramach której zawieranoby i rozliczanoby 
ponad 90% światowych transakcji w zakresie europejskich giełdowych instrumentów pochodnych. 
Deutsche Börse wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności tej decyzji. 

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Sąd oddalił wszystkie zarzuty podniesione przez Deutsche 
Börse. 

Po pierwsze, Sąd stwierdził w szczególności, że żaden z argumentów przedstawionych przez 
Deutsche Börse nie pozwala na podważenie wniosków Komisji dotyczących określenia rynku 
właściwego. Zdaniem Sądu Komisja nie naruszyła prawa i nie popełniła błędu w ocenie, kiedy 
uznała, że giełdowe instrumenty pochodne (ETD3) oraz pozagiełdowe instrumenty pochodne 
(OTC4) należały do odrębnych rynków. 

Po drugie, Sąd oddalił argumenty Deutsche Börse dotyczące wzrostu efektywności mogącego 
wyniknąć z koncentracji oraz odnoszące się do zobowiązań podjętych przez spółki w celu 
zrównoważenia znacznych ograniczeń skutecznej konkurencji. 

 

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do 
Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu. 
 

                                                 
1
 Decyzja C (2012) 404 uznająca koncentrację za niezgodną ze wspólnym rynkiem i z porozumieniem EOG (sprawa 

COMP/M.6166 – Deutsche Börse/NYSE Euronext). 
2
 Na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 24, s. 1). 
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UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów 
instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje unijne oraz jednostki 
mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości 
lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna 
zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu. 

Z uwagi na konieczność zapoznania się z opinią stron co do poufnego charakteru niektórych informacji 
zawartych w wyroku publikacja pełnego tekstu jawnej wersji wyroku na stronie internetowej CURIA nastąpi 

w nieco późniejszym terminie. 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroków jest dostępne przez „Europe by Satellite”  (+32) 22964106 
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