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Wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2012 r. — Smurfit Kappa 
Group przeciwko Komisji 

(Sprawa T-304/08) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Produkty opakowaniowe z tektury falistej 
— Pomoc na budowę fabryki papieru — Wytyczne w sprawie 
pomocy państwa na cele regionalne — Decyzja uznająca 
pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Dopuszczalność 
— Prawidłowość pełnomocnictwa udzielonego przez osobę 
prawną jej adwokatom — Wydanie decyzji po przeprowa
dzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego — Legity
macja procesowa — Prawa procesowe zainteresowanych 
stron — Poważne trudności uzasadniające wszczęcie formal
nego postępowania wyjaśniającego — Korzystanie przez 
Komisję z zakresu uznania — Artykuł 87 ust. 3 lit. a) WE 
— Artykuł 88 ust. 2 i 3 WE — Artykuł 4 rozporządzenia 
(WE) nr 659/1999 — Artykuł 44 § 5 i 6 regulaminu 

postępowania) 

(2012/C 250/20) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Smurfit Kappa Group plc (Dublin, Irlandia) 
(przedstawiciele: T. Ottervanger i E. Henny, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Marten
czuk i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Propapier PM 2 
GmbH, dawniej Propapier PM2 GmbH & Co. KG (Eisenhütten
stadt, Niemcy) (przedstawiciele: H.-J. Niemeyer i Ch. Herrmann, 
adwokaci) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2008) 
1107 z dnia 2 kwietnia 2008 r. uznającej za zgodną ze 
wspólnym rynkiem pomoc krajową na cele regionalne, jaką 
władze niemieckie zamierzały przyznać Propapier PM2 na 
budowę fabryki papieru w Eisenhüttenstadt (region Brandenbur
gia-Nordost) (pomoc państwa N 582/2007 — Niemcy). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2008) 1107 z dnia 2 
kwietnia 2008 r. uznającej za zgodną ze wspólnym rynkiem 
pomoc krajową na cele regionalne, jaką władze niemieckie zamie
rzały przyznać Propapier PM2 na budowę fabryki papieru w 
Eisenhüttenstadt (region Brandenburgia-Nordost) (pomoc państwa 
N 582/2007 — Niemcy). 

2) Komisja Europejska i Propapier PM 2 GmbH zostają obciążone 
kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 10 lipca 2012 r. — TF1 i in. przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-520/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Publiczna usługa nadawcza — Pomoc 
planowana przez Republikę Francuską na rzecz France Télé
visions — Subwencja budżetowa za rok 2009 — Decyzja o 
niewnoszeniu zastrzeżeń — Usługa świadczona w ogólnym 
interesie gospodarczym — Kryterium proporcjonalności — 

Brak poważnych trudności) 

(2012/C 250/21) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne-Billanco
urt, Francja); Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Fran
cja); i Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francja) (przedstawiciele: 
adwokaci J.P. Hordies i C. Smits) 

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

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Francuska 
(przedstawiciele: G de Bergues i J. Gstalter, pełnomocnicy); i 
France Télévisions (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci 
J.P. Gunther i A. Giraud) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 1 września 
2009 r. dotyczącej subwencji budżetowej na rzecz France Télé
visions, w zakresie, w jakim w decyzji tej Komisja nie wnosi 
zastrzeżeń wobec subwencji budżetowej w maksymalnej wyso
kości 450 milionów EUR za rok 2009. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako bezzasadna. 

2) Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) i Canal + 
ponoszą własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesio
nymi przez Komisję Europejską i przez France Télévisions.
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