Sąd Handlowy w Brukseli
WYROK
Izba ds. nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk - Sala E
A/14/01645
W SPRAWIE:
Spółki SA TAXI RADIO BRUXELLOIS z siedzibą w 1190 Forest, rue des Carburants, 54-56
wpisanej do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców [BCE] pod numerem 0457.504.062,
Występującej jako powód
Stawającej w osobie Mecenasa E. MARON, adwokata, którego kancelaria mieści się w 1060
Saint-Gilles, Chaussée de Charleroi, 138/6,
PRZECIWKO:
Spółce SPRL UBER BELGIUM z siedzibą w 1060 Saint-Gilles, Place Marcel Broodhaers, 8/5,
wpisanej do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców [BCE] pod numerem 0501.967.674,
Występującej jako strona pozwana,
strona niewywiązująca się ze swoich zobowiązań,
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Na podstawie wezwania wszczynającego postępowanie z dnia 5 marca 2014 r.;
Po wysłuchaniu adwokata strony powodowej w czasie posiedzenia jawnego z dnia 10 marca 2014 r.,
w czasie którego sprawa została rozpoznana,
Zważywszy, że strona pozwana nie stawiła się osobiście ani za pośrednictwem swojego
przedstawiciela, mimo prawidłowego wezwania;
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 1935 r. o używaniu języków w postępowaniu
sądowym;
Zważywszy, że pozew ma na celu stwierdzenie wykonywania praktyk niezgodnych z zasadami
uczciwości rynkowej i orzeczenie nakazu zaprzestania tych praktyk;
Zważywszy, że pozew wydaje się zasadny oraz, ponadto, nie został zaskarżony, należy go uwzględnić;
Z TEGO POWODU
Ja, Michèle LAURENT, sędzia Sądu Handlowego w Brukseli, orzekająca na posiedzeniu jawnym w
siedzibie Izby ds. nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk - Sala E mieszczącej się pod adresem
Boulevard de Waterlo, 70 w 1000 Bruksela, w zastępstwie Przewodniczącego Sądu nieobecnego z
prawnie dopuszczonych powodów i w obecności protokolantki Béatrice HERBECQ.
orzekając w trybie zaocznym,
dopuszczam pozew;
Stwierdzam, że przekazując zlecenia przewozu kierowcom, którzy nie posiadają zezwolenia, o którym
mowa w artykule 3 Rozporządzenia Regionu Stołecznego Brukseli z dnia 27 kwietnia 1995
dotyczącego usług taksówkarskich i usług wynajmu samochodów z kierowcą, ww. strona pozwana
popełnia czyn niezgodny z zasadami uczciwości rynkowej;
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Nakazuję pozwanej, by zaprzestała proponowania przejazdów kierowcom, którzy nie posiadają
zezwolenia, o którym mowa w artykule 3 wspomnianego wyżej Rozporządzenia, pod karą grzywny w
wysokości 10.000 € za każde przestępstwo stwierdzone od dnia następującego po doręczeniu
niniejszego wyroku;
Nakazuję publikację niniejszego wyroku, i to na koszt pozwanej, w dziennikach Le Soir, La Libre
Belgique i La Dernière Heure, tak w ich wersji papierowej jak na ich stronach internetowych oraz w
tym samym miejscu i w takim samym formacie, co artykuły opublikowane w tych dziennikach w dniu
25 lutego 2014 r.;
Skazuję stronę pozwaną na zapłatę kosztów sądowych w wysokości 82,50 € (koszt postępowania) +
347,20 € (koszt wezwania).
Orzeczenie i wydanie wyroku miało miejsce na posiedzeniu jawnym izby ds. nakazów zaprzestania
szkodliwych praktyk z dnia 31 marca 2014 r.
[podpis nieczytelny]
B. HERBECQ
[podpis nieczytelny]
M. LAURENT

