
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 marca 2011 r. 
– ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., 
ISD Polska sp. z o.o. (dawniej Majątek Hutniczy sp. z o.o.) 

przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-369/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Decyzja Komisji — Stwier
dzenie niezgodności pomocy ze wspólnym rynkiem — Nakaz 
odzyskania pomocy — Zasady pewności prawa i niedziałania 
prawa wstecz — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — 
Ustalenie „właściwego” charakteru stopy procentowej mającej 

zastosowanie do odzyskania pomocy) 

(2011/C 152/07) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of 
Donbass Corp., ISD Polska sp. z o.o. (dawniej Majątek Hutniczy 
sp. z o.o.) (przedstawiciele: C. Rapin i E. Van den Haute, adwo
kaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
E. Gippini Fournier i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) 
wydanego w dniu 1 lipca 2009 r. w sprawach połączonych T 
273/06 i T 297/06 ISD Polska i in. przeciwko Komisji, w 
którym Sąd oddalił skargi wniesione przez skarżące mające na 
celu stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
2006/937/WE z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy 
państwa C 20/04 na rzecz Huty Częstochowa SA (Dz.U. 
L 366, s. 1) w zakresie, w jakim Komisja uznała niektóre przy
padki pomocy za niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazała 
Rzeczypospolitej Polskiej jej odzyskanie – Zasady pewności 
prawa i niedziałania wstecz aktów wspólnotowych – Zasada 
ochrony uzasadnionych oczekiwań – Ustalenie „właściwego” 
charakteru stopy procentowej mającej zastosowanie do odzys
kania pomocy uznanej za niezgodną ze wspólnym rynkiem 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) ISD Polska sp. z o.o. i Industrial Union of Donbass Corp. zostają 
obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 31 marca 2011 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Republice Greckiej 

(Sprawa C-407/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Uchybienie obowiązkowi wykonania wyroku Trybunału — 

Kary pieniężne — Nałożenie ryczałtu) 

(2011/C 152/08) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. 
Condou-Durande i A.-M. Rouchaud-Joët, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: A. Samoni- 
Rantou i N. Dafniou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Artykuł 228 WE — Niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 
18 lipca 2007 r. w sprawie C-26/07 — Brak przyjęcia wszyst
kich niezbędnych przepisów w celu zastosowania się do dyrek
tywy Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej 
się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.U. L 261, s. 15) — 
Wniosek o ustalenie okresowej kary pieniężnej 

Sentencja 

1) Nie podejmując do dnia, w którym upłynął termin określony w 
uzasadnionej opinii wydanej przez Komisję Wspólnot Europejskich 
na podstawie art. 228 WE w dniu 23 września 2008 r. środków, 
jakich wymagało wykonanie wyroku z dnia 18 lipca 2007 r. w 
sprawie C-26/07 Komisja przeciwko Grecji, Republika Grecka 
uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 228 
ust. 1 WE. 

2) Republice Greckiej nakazuje się zapłatę na rzecz Komisji Europej
skiej na rachunek „środki własne Unii Europejskiej” ryczałtu w 
wysokości trzech milionów EUR. 

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010.
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