
Wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. – Alro przeciwko Komisji

(Sprawa T-517/12) (1)

(Pomoc państwa — Energia elektryczna — Preferencyjne taryfy — Decyzja o wszczęciu postępowania 
przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niepodlegający 
zaskarżeniu — Środek pomocowy wdrożony w całości, częściowo w dniu wydania decyzji, a częściowo 

w dniu złożenia skargi — Niedopuszczalność)

(2014/C 421/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Alro SA (Slatina, Rumunia) (przedstawiciele: C. Quigley, QC, O. Bretz, solicitor, i adwokat S. Verschuur)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini Fournier i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie przede wszystkim stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2012) 2517 wersja ostateczna z dnia 25 kwietnia 
2012 r. o wszczęciu przewidzianego w art. 108 ust. 2 TFUE postępowania dotyczącego pomocy państwa SA 33624 (2012/ 
C) (ex 2011/NN) – Rumunia – Preferencyjne stawki za energię elektryczną dla ALRO Slatina S.A., oraz, tytułem żądania 
ewentualnego, stwierdzenia nieważności decyzji C (2012) 2517 wersja ostateczna w zakresie dotyczącym okresu od dnia 
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Alro SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 32 z 2.2.2013.

Wyrok Sądu z dnia 8 października 2014 r. – Bermejo Garde przeciwko EKES

(Sprawa T-529/12 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o naborze — Powołanie na 
stanowisko dyrektora — Wycofanie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Żądania 

stwierdzenia nieważności — Stwierdzenie nieważności w pierwszej instancji ogłoszenia o naborze 
podważonego ze względu na brak właściwości organu wydającego zaskarżony akt — Brak wyraźnej 

odpowiedzi na wszystkie sformułowane przez strony zarzuty i argumenty — Zasada dobrej 
administracji — Niedopuszczalność żądań stwierdzenie nieważności decyzji wydanych na podstawie 

podważonego ogłoszenia o naborze — Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Żądanie 
odszkodowania — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Spoczywający na Sądzie do spraw Służ by 

Publicznej obowiązek uzasadnienia — Stan postępowania pozwalający na wydanie orzeczenia 
w sprawie — Oddalenie skargi)

(2014/C 421/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: L. Levi, avocat)

Druga strona postępowania: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: M. Lernhart, pełnomocnik, 
wspierany przez B. Wägenbaura, avocat)
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