
Interwenient popierający Komisję: Królestwo Danii (przedstawiciel: 
C. Vang, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: Republika Estońska (przedstawiciele: 
L. Uibo i M. Linntam, pełnomocnicy), Republika Litewska, 
Republika Słowacka, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej 

Interwenienci popierający Republikę Estońską: Republika Czeska 
(przedstawiciel: M. Smolek, pełnomocnik), Republika Łotewska 
(przedstawiciele: K. Drēviņa i M. I. Kalniņš, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z 
dnia 23 września 2009 r. w sprawie T-263/07 Estonia prze
ciwko Komisji, którym Sąd stwierdził nieważność decyzji 
Komisji z dnia 4 maja 2007 r. dotyczącej krajowego planu 
rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszo
nego przez Republikę Estońską na lata 2008–2012 zgodnie z 
dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz 
zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275, s. 32) — 
Naruszenie prawa przy badaniu dopuszczalności skargi o 
stwierdzenie nieważności — Błędna wykładnia art. 9 ust. 1 i 
3 oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE oraz ogólnej 
zasady równego traktowania — Błędna interpretacja zakresu 
zastosowania zasady dobrej administracji — Błędna kwalifikacja 
przepisów zaskarżonej decyzji jako nierozerwalnie związanych, 
co doprowadziło do stwierdzenia nieważności całej decyzji, 
zamiast jej części. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Republika Czeska, Królestwo Danii i Republika Łotewska pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State — Niderlandy) — 
Staatssecretaris van Justitie przeciwko Tayfunowi 

Kahveciemu (C-7/10), Osmanowi Inanowi (C-9/10) 

(Sprawy połączone C-7/10 i C-9/10) ( 1 ) 

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja — Prawo pobytu — 
Członkowie rodziny pracownika tureckiego, który uzyskał 
obywatelstwo — Zachowanie tureckiego obywatelstwa — 

Data uzyskania obywatelstwa) 

(2012/C 151/04) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Staatssecretaris van Justitie 

Strona pozwana: Tayfun Kahveci (C-7/10), Osman Inan (C-9/10) 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Raad van State — Wykładnia art. 7 decyzji nr 1/80 z dnia 
19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia, przy
jętej przez Radę Stowarzyszenia utworzoną na mocy Układu 
ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą a Turcją — Prawo pobytu członków rodziny 
pracownika tureckiego należącego do legalnego rynku pracy 
państwa członkowskiego — Członkowie rodziny pracownika 
tureckiego, który uzyskał obywatelstwo, zachowując jednak 
jednocześnie swoje tureckie obywatelstwo — Data uzyskania 
obywatelstwa 

Sentencja 

Artykuł 7 decyzji nr 1/80 z dnia 19 września 1980 r. w sprawie 
rozwoju stowarzyszenia, przyjętej przez Radę Stowarzyszenia utwo
rzoną na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Euro
pejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Turecką, należy interpre
tować w ten sposób, że członkowie rodziny pracownika tureckiego 
należącego do legalnego rynku pracy państwa członkowskiego mogą 
wciąż powoływać się na ten przepis, gdy pracownik ten uzyskał obywa
telstwo przyjmującego państwa członkowskiego, zachowując jedno
cześnie obywatelstwo tureckie. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 29 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 

(Sprawa C-185/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuły 5 i 6 — Leki gotowe 
— Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu — Przepisy państwa członkowskiego 
zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na dopusz
czenie do obrotu podobnych produktów leczniczych mających 

niższą cenę niż produkty lecznicze objęte pozwoleniem) 

(2012/C 151/05) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Šimer
dová i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciel: M. Szpu
nar, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 6 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego
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kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowa
nych u ludzi (Dz.U. L 311, s. 67) — Przepisy państwa człon
kowskiego dopuszczające wprowadzenie do obrotu w tym 
państwie, bez uprzedniego pozwolenia, produktów leczniczych 
mających niższą cenę i podobne właściwości co produkty lecz
nicze objęte pozwoleniem 

Sentencja 

1) Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 4 ustawy Prawo 
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., znowelizowanej 
ustawą z dnia 30 marca 2007 r., z tego względu, że przepis 
ten zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produkty lecznicze pochodzenia zagranicznego zawierające 
te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty 
lecznicze, które otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
Polsce, pod warunkiem w szczególności że cena tych sprowadzo
nych produktów leczniczych jest konkurencyjna w stosunku do ceny 
produktów leczniczych, które uzyskały takie pozwolenie, Rzecz
pospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na 
mocy art. 6 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Højesteret — Dania) — Post Danmark A/S 

przeciwko Konkurrencerådet 

(Sprawa C-209/10) ( 1 ) 

(Artykuł 82 WE — Przedsiębiorstwo pocztowe zajmujące 
pozycję dominującą i na którym ciąży obowiązek świadczenia 
usług powszechnych w zakresie doręczania niektórych prze
syłek adresowanych — Stosowanie niskich cen wobec niektó
rych dawnych klientów konkurenta — Brak dowodów doty
czących zamiaru — Dyskryminacja cenowa — Niskie i 
wybiórcze ceny — Rzeczywiste lub prawdopodobne wyklu
czenie konkurenta — Wpływ na konkurencję i, z tego 

względu, na konsumentów — Obiektywne uzasadnienie) 

(2012/C 151/06) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Højesteret 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Post Danmark A/S 

Strona pozwana: Konkurrencerådet 

przy udziale: Forbruger-Kontakt a-s 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Højesteret — Wykładnia art. 82 WE (obecnie art. 102 TFUE) 
— Nadużycie pozycji dominującej — Zajmujące pozycję domi
nującą przedsiębiorstwo pocztowe, na którym ciąży obowiązek 
doręczania adresowanych listów i paczek, stosujące ceny dorę
czania przesyłek nieadresowanych obniżone wybiórczo do 
poziomu niższego niż całkowite koszty średnie tego przedsię
biorstwa, lecz wyższego niż jego średnie koszty przyrostowe — 
Nadużycie mające na celu wyeliminowanie konkurenta 

Sentencja 

Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że polityka niskich 
cen stosowana w odniesieniu do niektórych ważnych dawnych klientów 
konkurenta przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą nie 
może być uznana za stanowiącą nadużycie wykluczające na tej tylko 
podstawie, że cena zastosowana przez to przedsiębiorstwo wobec 
jednego z owych klientów jest niższa od poziomu średnich kosztów 
całkowitych przypisywanych rozważanej działalności, lecz wyższa niż 
jego odpowiednio ocenione w postępowaniu w sprawie przed sądem 
krajowym średnie koszty przyrostowe. Aby ocenić to, czy w okoliczno 
ściach takich jak okoliczności rozpatrywanej sprawy zachodziły skutki 
antykonkurencyjne, należy zbadać czy ta niemająca obiektywnego 
uzasadnienia polityka cenowa powoduje rzeczywiste lub prawdopo
dobne wyeliminowanie konkurenta ze szkodą dla konkurencji, a z 
tego względu — dla interesów konsumentów. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-243/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przemysłu hotelarskiego 

na Sardynii — Odzyskanie) 

(2012/C 151/07) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan 
i B. Stromsky, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, i P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niepo
djęcie w przewidzianym terminie wszelkich działań niezbęd
nych do zastosowania się do art. 2, 3 i 4 decyzji Komisji z 
dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy Ustawa 
regionalna nr 9 z 1998 r. — nadużycia w stosowaniu pomocy 
N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 5/2003) [notyfikowanej 
jako dokument nr C(2008) 2997] (Dz.U L 302 s. 9)
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