
Europe Ltd, Chemtura Corporation (poprzednio Crompton 
Corporation), General Química SA, Repsol Química SA i Repsol 
YPF SA (sprawa COMP/F/C.38.443 — Substancje chemiczne 
stosowane w przemyśle gumowym) (Dz.U. L 353, s. 50), jak 
również, tytułem żądania ewentualnego, o zmniejszenie nało 
żonej na wnoszące odwołanie grzywny 

Sentencja 

1) Uchyla się wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z 
dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie T-85/06 General Química i 
in. przeciwko Komisji w zakresie, w jakim Sąd oddalił w nim 
skargę General Química SA, Repsol Química SA i Repsol YPF 
SA o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/902/WE z 
dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczącej postępowania przewidzianego 
w art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz 
art. 53 porozumienia EOG przeciwko Flexsys NV, Bayer AG, 
Crompton Manufacturing Company Inc. (poprzednio Uniroyal 
Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corpo
ration (poprzednio Crompton Corporation), General Química, SA, 
Repsol Química, SA i Repsol YPF, SA (sprawa COMP/ 
F/C.38.443 — Substancje chemiczne stosowane w przemyśle 
gumowym), w zakresie, w jakim Sąd, z jednej strony, nie przed
stawił powodów przyjętych na poparcie wyciągniętego przezeń 
wniosku, że skierowane przez Repsol Química SA polecenie 
General Química SA zaprzestania wszelkich praktyk, które mogą 
stanowić naruszenie reguł konkurencji jest samo w sobie wystar
czające, aby udowodnić, że Repsol Química SA wywierała decy
dujący wpływ na politykę General Química SA nie tylko na rynku, 
lecz również w odniesieniu do mającego znamiona naruszenia 
zachowania będącego przedmiotem decyzji 2006/902 i w zakresie, 
w jakim, z drugiej strony, Sąd nie zbadał konkretnie okoliczności 
przedstawionych przez General Química SA, Repsol Química SA i 
Repsol YPF SA w celu wykazania autonomii General Química SA 
w określaniu i wdrażaniu prowadzonej przez tą spółkę polityki 
handlowej. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone. 

3) Skarga wniesiona przez General Química SA, Repsol Química SA 
i Repsol YPF SA do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europej
skich zostaje oddalona. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania w niniejszej 
instancji, a General Química SA, Repsol Química SA oraz Repsol 
YPF SA zostają obciążone kosztami postępowania w pierwszej 
instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.04.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 stycznia 
2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-155/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Arty
kuły 12 WE, 18 WE, 39 WE i 43 WE — Artykuły 4, 28 i 31 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym — Prze
pisy podatkowe — Warunki zwolnienia z podatku od przenie
sienia własności nieruchomości przy zakupie dokonywanym po 
raz pierwszy — Zwolnienie wyłącznie osób stale zamieszkują
cych na terytorium krajowym oraz obywateli pochodzenia 
greckiego, którzy nie zamieszkują w Grecji w chwili zakupu 

nieruchomości) 

(2011/C 80/04) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i D. 
Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylono
poulos i V. Karra, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 18 WE, 39 WE i 43 WE — Zwolnienie z podatku od 
przeniesienia własności nieruchomości przy pierwszym zakupie 
— Zwolnienie wyłącznie osób stale zamieszkujących w Grecji 
oraz obywateli greckich, którzy nie zamieszkują w Grecji w 
chwili zakupu nieruchomości 

Sentencja 

1) Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 12 WE, 18 WE, 39 WE i 43 WE oraz na mocy art. 
4, 28 i 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
z dnia 2 maja 1992 r. 

— zwalniając z podatku od przeniesienia własności nierucho
mości, w zastosowaniu art. 1 ust. 1 i art. 1 ust. 3 akapit 
pierwszy ustawy 1078/1980 jedynie osoby stale zamieszkałe 
na terytorium krajowym, podczas gdy osoby niezamieszkałe na 
tym terytorium, zamierzające się tam osiedlić w przyszłości, nie 
są zwolnione z podatku; oraz 

— zwalniając ze wskazanego podatku przy nabyciu pierwszego 
lokalu mieszkalnego na terytorium krajowym, pod pewnymi 
warunkami, wyłącznie obywateli greckich lub osoby pocho
dzenia greckiego. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009.
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