
Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (szósta izba) z dnia 
13 kwietnia 2011 r. w sprawie T-320/09 Planet przeciwko 
Komisji, w którym Sąd oddalił zarzut niedopuszczalności 
podniesiony przez Komisję Europejską w ramach skargi o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji przyjętych w wyniku 
dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych (OLAF) o aktywacji w Systemie wczesnego ostrze
gania (SWO) ostrzeżenia „W1a”, a następnie ostrzeżenia „W1b”, 
określającego poziom ryzyka związanego ze skarżącą jako 
podmiotem, któremu udzielono zamówienia publicznego na 
usługi dotyczące projektu modernizacji instytucjonalnej i sekto
rowej w Syrii, finansowanego w ramach programu MEDA 
(Dz.U. 2005 S 203-199730). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.8.2011. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 grudnia 
2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w 
Koszalinie — Polska) — Krystyna Alder, Ewald Alder 
przeciwko Sabinie Orłowskiej, Czesławowi Orłowskiemu 

(Sprawa C-325/11) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 — Doręczanie doku
mentów — Strona mająca miejsce zamieszkania na terytorium 
innego państwa członkowskiego — Pełnomocnik zamieszkały 
na terytorium krajowym — Brak — Dokumenty procesowe 

złożone do akt postępowania — Domniemanie znajomości) 

(2013/C 46/12) 

Język postępowania: polski 

Sąd odsyłający 

Sąd Rejonowy w Koszalinie 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Krystyna Alder, Ewald Alder 

Strona pozwana: Sabina Orłowska, Czesław Orłowski 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia trybie prejudycjalnym — Sąd 
Rejonowy w Koszalinie (Rzeczpospolita Polska) — Wykładnia 
art. 18 TFUE i art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1393/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 
dotyczącego doręczania w państwach członkowskich doku
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i 

handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz.U. L 324 z 
10.12.2007, s. 79) — Uregulowanie krajowe ustanawiające 
dla strony zamieszkującej na terytorium innego państwa człon
kowskiego, która nie wskazała pełnomocnika do doręczeń 
mieszkającego w państwie członkowskim, w którym toczy się 
proces, domniemanie znajomości pism sądowych pozostawio
nych w aktach 

Sentencja 

Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1393/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego dorę
czania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasą
dowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumen
tów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu 
państwa członkowskiego, takiemu jak będące przedmiotem postępo
wania głównego, które przewiduje, że dokumenty sądowe przeznaczone 
dla strony, której miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu znajduje 
się w innym państwie członkowskim, są złożone do akt postępowania 
ze skutkiem doręczenia, gdy strona ta nie ustanowiła pełnomocnika do 
doręczeń zamieszkałego w owym pierwszym państwie członkowskim, 
gdzie toczy się postępowanie sądowe. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.9.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 19 grudnia 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Elegktiko Synedrio — Grecja) — Epitropos 
tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politsmou kai 
Tourismou przeciwko Ypourgeio Politismou kai 

Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou 

(Sprawa C-363/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Pojęcie „sądu jednego z 
państw członkowskich” w rozumieniu art. 267 TFUE — 
Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze 
sądowym — Krajowy trybunał obrachunkowy orzekający w 
przedmiocie zezwolenia a priori na wydatek publiczny — 

Niedopuszczalność) 

(2013/C 46/13) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Elegktiko Synedrio 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypour
geio Politsmou kai Tourismou 

Strona pozwana: Ypourgeio Politismou kai Tourismou — 
Ypiresia Dimosionomikou Elenchou
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