
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 13 lutego 2012 r. — Budapesti Erőmű 
przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-80/06 i T-182/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Hurtowy rynek energii elektrycznej — 
Korzystne warunki umów kupna energii elektrycznej przy
znane przez węgierskie przedsiębiorstwo publiczne niektórym 
producentom energii elektrycznej — Decyzja o wszczęciu 
postępowania przewidzianego w art. 88 ust. 2 WE — Decyzja 
uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i naka
zująca jej odzyskanie — Nowa pomoc — Kryterium inwestora 

prywatnego) 

(2012/C 89/30) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Budapesti Erőmű Zrt (Budapeszt, Węgry) (przed
stawiciele: w sprawach T-80/06 i T-182/09 M. Powell, solicitor, 
adwokaci C. Arhold i K. Struckmann, jak również, w sprawie 
T-182/09, adwokat A. Hegyi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: w spra
wach T-80/06 i T-182/09 N. Khan, L. Flynn i K. Talabér-Ritz, 
jak również, w sprawie T-80/06, V. Di Bucci, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

W sprawie T-80/06, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji, przekazanej Węgrom w piśmie z dnia 9 listopada 
2005 r., o wszczęciu postępowania przewidzianego w art. 88 
ust. 2 WE w sprawie pomocy państwa C 41/2005 (ex NN 
49/2005) — „Koszty osierocone” na Węgrzech oraz, w sprawie 
T-182/09, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2009/609/WE z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy 
państwa C 41/05 udzielonej przez Węgry w ramach długoter
minowych umów o zakup energii (Dz.U. 2009, L 225, s. 53). 

Sentencja 

1) Skargi zostają oddalone. 

2) Budapesti Erőmű Zrt zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 108 z 6.5.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-267/06) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z 
finansowania wspólnotowego — Korekty finansowe — 
Owoce i warzywa — Składowanie wołowiny w magazynach 

państwowych) 

(2012/C 89/31) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: G. Aiello, 
avvocato dello Stato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Cattab
riga i F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferrę) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2006/554/WE z dnia 27 lipca 2006 r. wyłączającej z finanso
wania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 218, 
s. 12), w zakresie w jakim wyłącza ona niektóre wydatki ponie
sione przez Republikę Włoską w sektorze owoców i warzyw 
oraz na składowanie wołowiny w magazynach państwowych. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Włoska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 281 z 18.11.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. — Niemcy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-59/09) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Dokumenty odnoszące się do umorzonego 
postępowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia zobowią
zaniom państwa członkowskiego — Dokumenty pochodzące 
od państwa członkowskiego — Udzielenie dostępu — 
Uprzednia zgoda zainteresowanego państwa członkowskiego) 

(2012/C 89/32) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: M. 
Lumma, B. Klein i A. Wiedmann, pełnomocnicy)
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