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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 października 
2013 r. — Rada Unii Europejskiej przeciwko Access Info 
Europe, Republice Greckiej, Zjednoczonemu Królestwu 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(Sprawa C-280/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Prawo dostępu do dokumentów instytucji — 
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 3 
akapit pierwszy — Ochrona procesu podejmowania decyzji 
przez instytucje — Notatka służbowa sekretarza generalnego 
Rady w sprawie propozycji przedstawionych w ramach proce
dury legislacyjnej dotyczącej zmiany rozporządzenia nr 
1049/2001 — Dostęp częściowy — Odmowa dostępu do 
danych dotyczących tożsamości państw członkowskich, 

będących autorami propozycji) 

(2013/C 367/02) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i C. Fekete, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający żądania wnoszącej odwołanie: Republika 
Czeska (przedstawiciele: M. Smolek i D. Hadroušek, pełnomoc
nicy), Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: S. Centeno Huerta, 
pełnomocnik), Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i N. Rouam, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Access Info Europe (przedstawiciele: 
O. Brouwer i J. Blockx, advocaten), Republika Grecka (przed
stawiciele: E.M. Mamouna i M. K. Boskovits, pełnomocnicy), 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

Interwenient popierający żądania Access Info Europe: Parlament 
Europejski (przedstawiciele: A. Caiola i M. Dean, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) z dnia 22 marca 
2011 r. w sprawie T-233/09 Access Info Europe przeciwko 
Radzie, którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Rady z dnia 
26 lutego 2009 r. częściowo odmawiającej skarżącej publicz

nego dostępu do dokumentu sporządzonego przez sekretariat 
generalny Rady dla grupy „informacyjnej” (dokument nr 
16338/08), dotyczącego projektu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do doku
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami poniesionymi 
przez Access Info Europe. 

3) Republika Czeska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Repub
lika Francuska i Parlament Europejski pokryją własne koszty. 

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

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 24 października 
2013 r. — Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-510/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgod
nione praktyki — Rynek instalacji i obsługi wind i schodów 
ruchomych — Grzywny — Komunikat Komisji w sprawie 
zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach 
kartelowych — Skuteczny środek zaskarżenia w postępowaniu 

sądowym) 

(2013/C 367/03) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV (przed
stawiciele: T. Vinje, solicitor, oraz D. Paemen, avocat i A. 
Tomtsis, dikigoros) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
E. Gippini Fournier i R. Sauer, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 13 lipca 2011 r. 
w sprawie T-151/07 Kone i in. przeciwko Komisji, w którym 
Sąd oddalił skargę o uchylenie grzywny nałożonej na skarżące 
przez Komisję w decyzji C(2007) 512 wersja ostateczna z dnia 
21 lutego 2007 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 
traktatu WE (sprawa COMP/E-1/38.823 — Windy i schody 
ruchome) dotyczącego kartelu na rynku instalacji i obsługi 
wind i schodów ruchomych w Belgii, Niemczech, Luksemburgu 
i Niderlandach mającego za przedmiot ustawianie przetargów, 
podział rynków, ustalanie cen, przydzielanie projektów i doty
czących ich umów oraz wymianę informacji, a także, tytułem 
ewentualnym — o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na 
skarżące na mocy tej decyzji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Kone Oyj, Kone GmbH i Kone BV zostają obciążone, poza włas
nymi kosztami, także kosztami poniesionymi przez Komisję Euro
pejską. 

( 1 ) Dz.U. C 362 z 10.12.2011 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 października 
2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii 

(Sprawa C-533/11) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunal
nych — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — 
Niewykonanie — Artykuł 260 TFUE — Kary pieniężne — 

Nałożenie ryczałtu i okresowej kary pieniężnej) 

(2013/C 367/04) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Wils, A. 
Marghelis i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Belgii (przedstawiciele: C. Pochet, M. 
Neumann i T. Materne, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
katów A. Lepièce, E. Gilleta, J. Bouckaerta i H. Viaene’a) 

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Zjednoczone 
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: 
C. Murrell, pełnomocnik, wspierana przez D. Andersona, QC) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Niepełne wykonanie wyroku Trybunału z dnia 8 lipca 2004 
r. w sprawie C-27/03 Komisja przeciwko Belgii (niepublikowa
nego w Zbiorze) dotyczącego braku transpozycji w wyzna
czonym terminie przepisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z 
dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komu
nalnych (Dz.U. L 135, s. 40) — Naruszenie art. 3 ust. 1 zdanie 
drugie i art. 5 ust. 2 i 3 wspomnianej dyrektywy — Obliczanie 
kar: łączna zapłata ryczałtu i okresowej kary pieniężnej 

Sentencja 

1) Nie podejmując wszystkich środków koniecznych do wykonania 
wyroku z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie C-27/03 Komisja 
przeciwko Belgii, w którym Trybunał stwierdził, że Królestwo 
Belgii uchybiło zobowiązaniom wynikającym z art. 3 i 5 dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczysz
czania ścieków komunalnych, zmienionej dyrektywą Komisji 
98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r., wspomniane państwo 
członkowskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na 
mocy art. 260 ust 1 TFUE. 

2) Królestwo Belgii jest zobowiązane do zapłacenia na rzecz Komisji 
Europejskiej, na rachunek „Środki własne Unii Europejskiej”, 
ryczałtu w wysokości 10 mln EUR. 

3) Jeżeli uchybienie stwierdzone w pkt 1 będzie trwało w dniu ogło
szenia niniejszego wyroku, Królestwo Belgii będzie zobowiązane do 
zapłacenia na rzecz Komisji Europejskiej, na rachunek „Środki 
własne Unii Europejskiej”, okresowej kary pieniężnej w wysokości 
859 404 EUR za każde pół roku zwłoki we wdrażaniu środków 
koniecznych do zastosowania się do ww. wyroku w sprawie 
Komisja przeciwko Belgii, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego 
wyroku aż do chwili pełnego wykonania ww. wyroku w sprawie 
Komisja przeciwko Belgii, przy czym faktyczna kwota tej okresowej 
kary pieniężnej winna zostać obliczona pod koniec każdego okresu 
sześciomiesięcznego poprzez odjęcie od całkowitej wartości za taki 
okres wartości procentowej wyrażającej proporcję równoważnej 
liczby mieszkańców, której zapewniono zgodność z ww. wyrokiem 
w sprawie Komisja przeciwko Belgii przed końcem takiego okresu, 
do równoważnej liczby mieszkańców, która nie jest zgodna z 
niniejszym wyrokiem w dniu jego ogłoszenia. 

4) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

5) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012.
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