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Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. 
— Komisja Europejska przeciwko Królestwu Hiszpanii 

(Sprawa C-610/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Wyrok Trybunału stwierdzający uchy
bienie — Zarzut niedopuszczalności — Artykuł 228 ust. 2 
WE i art. 260 ust. 2 TFUE — Niewykonanie — Kary 

pieniężne) 

(2013/C 38/03) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. 
Stromsky i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz 
Abad, pełnomocnik) 

popierana przez: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, 
D. Hadroušek i J. Očková, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Art. 260 TFUE — Niewykonanie wyroku Trybunału z dnia 2 
lipca 2002 r. w sprawie C-499/99 (Zb.Orz. s. I-6031) — 
Żądanie nałożenia okresowej kary pieniężnej 

Sentencja 

1) Nie podejmując do dnia, w którym upłynął termin wyznaczony w 
uzupełniającym wezwaniu do usunięcia uchybienia wydanym w 
dniu 18 marca 2010 r. przez Komisję Europejską w zastosowaniu 
art. 260 ust. 2 TFUE, wszelkich środków koniecznych do wyko
nania wyroku Trybunału z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie 
C-499/99 Komisja przeciwko Hiszpanii dotyczącego odzyskania 
pomocy, która na mocy decyzji Komisji 91/1/EWG z dnia 20 
grudnia 1989 r. w sprawie pomocy przyznanej w Hiszpanii przez 
rząd centralny i szereg autonomicznych rządów regionalnych na 
rzecz MAGEFESA, producenta przyborów kuchennych ze stali 
nierdzewnej i małych urządzeń elektrycznych (Dz.U. L 5, s. 18) 
została uznana za przyznaną bezprawnie, Królestwo Hiszpanii 
uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy ust. 1 
tego postanowienia traktatowego. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje zobowiązane do zapłacenia na rzecz 
Komisji Europejskiej na rachunek „Zasoby wspólne Unii Europej
skiej” okresowej kary pieniężnej w kwocie 50 000 EUR za każdy 
dzień zwłoki w podjęciu środków koniecznych do zastosowania się 
do tego wyroku w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii, począwszy 
od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do dnia wykonania tego 
wyroku w sprawie Komisja przeciwko Hiszpanii. 

3) Królestwo Hiszpanii zostaje zobowiązane do wpłacenia na rzecz 
Komisji Europejskiej na rachunek „Zasoby wspólne Unii Europej
skiej” ryczałtowej kwoty 20 milionów EUR. 

4) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

5) Republika Czeska pokrywa swoje koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 grudnia 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy we 
Wrocławiu — Polska) — Iwona Szyrocka przeciwko 

Siger Technologie GmbH 

(Sprawa C-215/11) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 — Postępowanie w 
sprawie europejskiego nakazu zapłaty — Pozew o wydanie 
nakazu niespełniający wymogów formalnych przewidzianych 
przez uregulowanie krajowe — Charakter wyczerpujący 
wymogów, jakim powinien odpowiadać pozew — Możliwość 
żądania odsetek narosłych do dnia zapłaty roszczenia 

głównego) 

(2013/C 38/04) 

Język postępowania: polski 

Sąd odsyłający 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona powodowa: Iwona Szyrocka
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