
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) IG Communications Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 244 z 10.10.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 20 września 2012 r. — Polska 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-333/09) ( 1 ) 

(EFRROW — „Modulacja” — Podział uzyskanych oszczęd
ności między państwa członkowskie — Rozróżnienie między 
starymi państwami członkowskimi a państwami, które przy
stąpiły do Unii w 2004 r. — Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009 — Solidarność — Równość traktowania — 

Obowiązek uzasadnienia) 

(2012/C 343/18) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: począt
kowo M. Dowgielewicz, następnie M. Szpunar, B. Majczyna i D. 
Krawczyk, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Clotu
che-Duvieusart i M. Owsiany-Hornung, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2009/444/WE z dnia 10 czerwca 2009 r. ustalającej przydzie
lenie państwom członkowskim na lata 2009–2012 kwot uzys
kanych w wyniku modulacji, o której mowa w art. 7 i 10 
rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 148, s. 29), 
w części, w której załącznik I przydziela państwom członkow
skim na rok 2012 kwoty uzyskane w wyniku modulacji 
zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 
73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne 
zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w 
ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia 
(WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 
oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. 
L 30, s. 16). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 20 września 2012 r. — DEI przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-421/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek 
dostaw węgla brunatnego i hurtowy rynek energii elektrycznej 
w Grecji — Decyzja ustanawiająca szczególne środki w celu 
naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia art. 86 
ust. 1 WE w związku z art. 82 WE stwierdzonego we wcześ
niejszej decyzji — Artykuł 86 ust. 3 WE — Stwierdzenie 

nieważności wcześniejszej decyzji) 

(2012/C 343/19) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateny, 
Grecja) (przedstawiciel: adwokat P. Anestis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Christo
forou i A. Antoniadis, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
A. Oikonomou) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Grecka (przed
stawiciele: P. Mylonopoulos i K. Boskovits, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokata M. Marinosa) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2009) 6244 wersja ostateczna z dnia 4 sierpnia 2009 r. 
ustanawiającej szczególne środki w celu naprawienia antykon
kurencyjnych skutków naruszenia stwierdzonego w decyzji 
Komisji z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przyznania lub 
utrzymania w mocy przez Republikę Grecką na rzecz DEI 
praw do wydobywania węgla brunatnego. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2009) 6244 wersja 
ostateczna z dnia 4 sierpnia 2009 r. ustanawiającej szczególne 
środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naru
szenia stwierdzonego w decyzji Komisji z dnia 5 marca 2008 r. 
w sprawie przyznania lub utrzymania w mocy przez Republikę 
Grecką na rzecz Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) praw 
do wydobywania węgla brunatnego. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona, obok własnych kosztów, 
kosztami poniesionym przez DEI. 

3) Republika Grecka ponosi swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010.
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