
Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2012 r. — ING Groep 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-332/12) 

(2012/C 287/65) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ING Groep (Amsterdam, Niderlandy) (przedsta
wiciele: adwokaci O. Brouwer, J. Blockx i N. Lorjé) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
11 maja 2012 r. C(2012) 3150 wersja ostateczna, Pomoc 
państwa S.A.28855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 i ex N 
528/2008) — ING Niderlandy — pomoc na restrukturyza
cję; oraz 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty. 

1) W zarzucie pierwszym strona skarżąca podnosi, że strona 
pozwana naruszyła zasadę rozsądnej administracji oraz 
prawo do bycia wysłuchanym poprzez zaniechanie 
omówienia z państwem niderlandzkim oraz ING kwestii 
okoliczności faktycznych, a także swych poglądów i zało 
żeń, które miały znaczenie dla uznania przez nią, że zmiana 
warunków wkładu kapitału podstawowego pierwszej kate
gorii stanowiła pomoc w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

2) W zarzucie drugim strona skarżąca twierdzi, że strona 
pozwana naruszyła prawo oraz popełniła oczywisty błąd 
w ocenie przy stosowaniu kryterium inwestora działającego 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz nie przedstawiła 
wystarczającego uzasadnienia uznania zmiany warunków 
wkładu kapitału podstawowego pierwszej kategorii za 
pomoc państwa i okoliczność obciążającą przy ocenie 
środków wyrównawczych. 

3) W zarzucie trzecim strona skarżąca utrzymuje, że strona 
pozwana naruszyła art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, a także 
zasady rozsądnej administracji, proporcjonalności, pewności 

prawa, równego traktowania oraz obowiązek uzasadnienia 
przez to, że nie uwzględniła kwoty pomocy przy ocenie 
środków wyrównawczych oraz przez to, że błędnie obli
czyła względną kwotę pomocy oraz błędnie określiła 
okoliczności, w których pomoc została udzielona, przy 
ocenie środków wyrównawczych. 

4) W zarzucie czwartym strona skarżąca podnosi, że strona 
pozwana naruszyła art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, zasadę 
rozsądnej administracji, zasadę proporcjonalności oraz 
obowiązek uzasadnienia, czyniąc zakazy przywództwa ceno
wego prawnie wiążącymi ING. 

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2012 r. — T&L Sugars i 
Sidul Açúcares przeciwko Komisji 

(Sprawa T-335/12) 

(2012/C 287/66) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: T&L Sugars Ltd (Londyn, Zjednoczone Króle
stwo) oraz Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, 
Portugalia) (przedstawiciele: D. Waelbroeck, lawyer, oraz D. 
Slater, Solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska oraz Unia Europejska, 
reprezentowana przez Komisję Europejską 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie niniejszej skargi o stwierdzenie nieważności na 
podstawie art. 263 akapit czwarty TFUE lub zarzutu 
bezprawności na podstawie art. 277 TFUE wobec rozporzą
dzenia nr 367/2012, rozporządzenia nr 397/2012, 
rozporządzenia nr 356/2012, rozporządzenia nr 382/2012, 
rozporządzenia nr 444/2011 oraz rozporządzenia nr 
485/2012 za dopuszczalne i zasadne; 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 367/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
ustanawiającego niezbędne środki w odniesieniu do 
udostępniania dodatkowych ilości cukru pozakwotowego i 
izoglukozy pozakwotowej na rynku Unii z zastosowaniem 
obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku 
gospodarczym 2011/2012 (Dz.U. L 116, s. 12);
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