
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 lipca 2011 r. — 
Alcoa Trasformazioni Srl przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-194/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc państwa — Preferencyjna taryfa opłat 
za energię elektryczną — Stwierdzenie braku pomocy — 
Zmiana i przedłużenie stosowania środka — Decyzja o 
wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE 
— Nowa pomoc lub pomoc istniejąca — Rozporządzenie (WE) 
nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) ppkt v) — Obowiązek 
uzasadnienia — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i 

pewności prawa) 

(2011/C 269/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Alcoa Trasformazioni Srl (przedstawiciele: 
M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold i T. Graf, Rechtsanwälte, 
F. Salerno, avocat) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciel N. 
Khan, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu Pierwszej 
Instancji (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
T-332/06 Alcoa Trasformazioni przeciwko Komisji, w którym 
Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z 
dnia 19 lipca 2006 r. dotyczącej wszczęcia postępowania prze
widzianego w art. 88 ust. 2 WE w sprawie przedłużenia stoso
wania preferencyjnej taryfy opłat za energię elektryczną dla 
mieszczących się we Włoszech sektorów przemysłu o dużym 
zapotrzebowaniu na ten rodzaj energii w zakresie, w jakim 
dotyczy ona taryfy opłat za dostarczanie energii elektrycznej 
dwóm należącym do wnoszącej odwołanie fabryk aluminium 
znajdujących się w miejscowościach Fusina (Wenecja Euga
nejska) oraz Portovesme (Sardynia). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Alcoa Trasformazioni Srl zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 15.8.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 lipca 2011 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-303/09) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przedsiębiorstw, które 
dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywioło

wymi w roku 2002 — Odzyskanie pomocy) 

(2011/C 269/04) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, V. 
Di Bucci i E. Righini, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, D. Del Gaizo i P. Gentili, adwokaci) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
przyjęcia w wyznaczonym terminie środków koniecznych dla 
wykonania art. 2, art. 5 i art. 6 decyzji Komisji 2005/315/WE z 
dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przy
znanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które doko
nały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi 
w roku 2002 [notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893], 
(Dz.U. L 100, s. 46). 

Sentencja 

1) Nie przyjmując w wyznaczonych terminach wszelkich środków 
koniecznych w celu odzyskania od beneficjentów całości pomocy 
przyznanej w ramach systemu pomocy uznanego za niezgodny z 
prawem oraz ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji 
2005/315/WE z dnia 20 października 2004 r. w sprawie 
systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsię
biorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami 
żywiołowymi w roku 2002, Republika Włoska uchybiła zobowią
zaniom, które ciążą na niej na mocy art. 5 tej decyzji. 

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 256 z 24.10.2009. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 lipca 2011 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) 
— Zjednoczone Królestwo) — L’Oréal SA i in. przeciwko 

eBay International AG i in. 

(Sprawa C-324/09) ( 1 ) 

(Znaki towarowe — Internet — Oferta sprzedaży towarów 
przeznaczonych przez właściciela do sprzedaży w państwach 
trzecich zamieszczona na rynku elektronicznym online prze
znaczonym dla konsumentów w Unii — Usunięcie opako
wania ze wspomnianych towarów — Dyrektywa 
89/104/EWG — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Odpowie
dzialność operatora rynku elektronicznego online — Dyrek
tywa 2000/31/WE („dyrektywa o handlu elektronicznym”) 
— Nakazy sądowe kierowane przeciwko temu operatorowi 
— Dyrektywa 2004/48/WE („dyrektywa w sprawie egzekwo

wania praw własności intelektualnej”) 

(2011/C 269/05) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

High Court of Justice (Chancery Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, 
Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Limited
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