
Wyrok Sądu z dnia 6 marca 2012 r. — Komisja przeciwko 
Liottiemu 

(Sprawa T-167/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — 
Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie 
oceny za rok 2006 — Ogólne przepisy wykonawcze — Spójne 

i uzgodnione stosowanie reguł oceny) 

(2012/C 118/37) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. 
Eggers i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Amerigo Liotti (Senningerberg, 
Luxembourg) (przedstawiciel: F. Frabetti, adwokat) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie 
F-38/08 Liotti przeciwko Komisji (dotychczas nieopublikowa
nego w Zbiorze), mające na celu uchylenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska pokrywa, oprócz swoich własnych kosztów, 
koszty poniesione przez Amerigo Liottiego w ramach niniejszego 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U C 167 z 18.7.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 2 marca 2012 r. — Niderlandy i ING 
Groep przeciwko Komisji 

(Sprawa T-29/10) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Sektor finansowy — Pomoc mająca na 
celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce 
państwa członkowskiego — Zastrzyk kapitałowy z przyznaną 
beneficjentowi pomocy opcją spłaty lub zamiany akcji — 
Dokonana w trakcie postępowania administracyjnego zmiana 
warunków spłaty — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze 
wspólnym rynkiem — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — 
Kryterium inwestora prywatnego — Konieczny i proporcjo
nalny związek między kwotą pomocy a środkami, dzięki 

którym pomoc może stać się zgodna ze wspólnym rynkiem) 

(2012/C 118/38) 

Język postępowania: niderlandzki i angielski 
Strony 

Strony skarżące: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: C. 
Wissels, Y. de Vries i M. de Ree, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokata P. Glazenera) (sprawa T-29/10); i ING Groep 
NV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: początkowo 
adwokaci O. Brouwer, M. Knapen i J. Blockx, a następnie O. 
Brouwer, J. Blockx i M. O’Regan, solicitor (sprawa T-33/10) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. van 
Vliet, L. Flynn i S. Noë, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający żądania strony skarżącej w sprawie T-33/10: 
De Nederlandsche Bank NV (Amsterdam, Niderlandy) (przedsta
wiciele: początkowo adwokaci B. Nijs i G. van der Klis, 
następnie G. van der Klis, M. Petite i S. Verschuur, a wreszcie 
M. Petite i S. Verschuur) 

Przedmiot 

Żądania częściowego stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2010/608/WE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy 
państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na 
rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do 
aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji (Dz.U. 2010, 
L 274, s. 139). 

Sentencja 

1) Sprawy T-29/10 i T-33/10 zostają połączone w celu wydania 
niniejszego wyroku. 

2) Stwierdza się nieważność art. 2 akapit pierwszy decyzji Komisji 
2010/608/WE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy 
państwa C 10/09 (ex N 138/09) udzielonej przez Niderlandy na 
rzecz ING w zakresie instrumentu wsparcia w odniesieniu do 
aktywów niepłynnych oraz planu restrukturyzacji, jej art. 2 akapit 
drugi, a także załącznika II do tej decyzji. 

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 8 marca 2012 r. — Iberdrola 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-221/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
System pomocy umożliwiający amortyzację podatkową finan
sowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w 
zagranicznych przedsiębiorstwach — Decyzja uznająca 
pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nienakazująca 
jej odzyskania — Akt obejmujący środki wykonawcze — 

Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność) 

(2012/C 118/39) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Strona skarżąca: Iberdrola, SA (Bilbao, Hiszpania) (przedstawi
ciele: adwokaci X. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller i J. Domín
guez Pérez) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i C. 
Urraca Caviedes, pełnomocnicy)
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