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Úřední věstník Evropské unie

Rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2012 — Komise v.
Liotti
(Věc T-167/09 P) (1)
(„Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci
— Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu —
Hodnocené období 2006 — Obecná prováděcí ustanovení —
Jednotné uplatňování pravidel hodnocení na základě
konzultací“)

C 118/23

advokátem) (věc T-29/10) a ING Groep NV (Amsterdam,
Nizozemsko) (zástupci: původně O. Brouwer, M. Knapen a
J. Blockx, advokáti, poté O. Brouwer, J. Blockx a M. O’Regan,
solicitor) (věc T-33/10)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: H. van Vliet, L. Flynn a
S. Noë, zmocněnci)

Účastníci řízení

Vedlejší účastnice řízení podporující žalobkyni ve věci T-33/10: De
Nederlandsche Bank NV (Amsterdam, Nizozemsko) (zástupci:
původně B. Nijs a G. van der Klis, poté G. van der Klis,
M. Petite a S. Verschuur, a nakonec M. Petite a S. Verschuur,
advokáti)

Účastnice podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise
(zástupci: B. Eggers a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

(2012/C 118/37)
Jednací jazyk: francouzština

Další účastník řízení: Amerigo Liotti
Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

(Senningerberg,

Návrhy na částečné zrušení rozhodnutí Komise 2010/608/ES
ze dne 18. listopadu 2009 o státní podpoře C 10/09
(ex N 138/09), kterou Nizozemsko poskytlo pro záložní facilitu
pro nelikvidní aktiva a plán restrukturalizace podniku ING
(Úř. věst. 2010, L 274, s. 139).

Předmět
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Soudu pro
veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 17.
února 2009, Liotti v. Komise (F-38/08, dosud nezveřejněný ve
Sbírce rozhodnutí), znějící na zrušení tohoto rozsudku.
Výrok
1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

Výrok
1) Věci T-29/10 a T-33/10 se spojují pro účely tohoto rozsudku.
2) Článek 2 první pododstavec rozhodnutí Komise 2010/608/ES
ze dne 18. listopadu 2009 o státní podpoře C 10/09
(ex N 138/09), kterou Nizozemsko poskytlo pro záložní facilitu
pro nelikvidní aktiva a plán restrukturalizace podniku ING, jakož i
čl. 2 druhý pododstavec uvedeného rozhodnutí a příloha II tohoto
rozhodnutí se zrušují.

2) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady
řízení vynaložené Amerigem Liottim v rámci tohoto řízení.

3) Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 167, 18.7.2009.

(1) Úř. věst. C 80, 27.3.2010.

Rozsudek Tribunálu ze dne 2. března 2012 — Nizozemsko
a ING Groep v. Komise
(Spojené věci T-29/10 a T-33/10) (1)
(„Státní podpora — Finanční odvětví — Podpora určená k
nápravě vážné poruchy v hospodářství některého členského
státu — Kapitálový vklad s možností poskytnutou příjemci
podpory zvolit si mezi odkoupením či přeměnou cenných
papírů — Změna podmínek zpětného splacení v průběhu
správního řízení — Rozhodnutí prohlašující podporu za
slučitelnou se společným trhem — Pojem „státní podpora“
— Výhoda — Kritérium soukromého věřitele — Nezbytná a
přiměřená vazba mezi výší podpory a rozsahem opatření
určených k umožnění slučitelnosti podpory“)
(2012/C 118/38)
Jednací jazyk: nizozemština a angličtina
Účastníci řízení
Žalobci: Nizozemské království (zástupci: C. Wissels, Y. de Vries
a M. de Ree, zmocněnci, ve spolupráci s de P. Glazenerem,

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. března 2012 — Iberdrola v.
Komise
(Věc T-221/10) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Režim podpor
umožňující daňové odpisy finančního goodwillu vzniklého
nabytím podílu v zahraničních podnicích — Rozhodnutí,
kterým se prohlašuje režim podpor za neslučitelný se
společným trhem a kterým se nenařizuje navrácení podpor
— Akt vyžadující přijetí prováděcích opatření — Nedostatek
osobního dotčení — Nepřípustnost“)
(2012/C 118/39)
Jednací jazyk: španělština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Iberdrola, SA (Bilbao, Španělsko) (zástupci: X. Ruiz
Calzado, M. Núñez-Müller a J. Domínguez Pérez, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a C. Urraca
Caviedes, zmocněnci)

