
Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2005 r. przez Repu-
blikę Włoską przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-14/05)

(2005/C 69/44)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 12 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Republiki Włoskiej
reprezentowanej przez Avvocato dello Stato Danila Del Gaiza,
przeciwko Komisji Europejskiej.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia,

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1809/2004 z dnia 18 października 2004 r.
zmieniającemu rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie
sposobów stosowania programu wykupu kwot w sektorze
surowca tytoniowego (Dz.U. UE L 318 z 19.10.2004).
Rozporządzenie to dodaje do art. 36 ust. 1 rozporządzenia
nr 2848/98 akapit ustanawiający cenę wykupu kwot produk-
cyjnych tytoniu ze zbioru w roku 2004 w wysokości równej
40 % premii, oraz przewiduje, że kwota ta zostanie wypłacona
do dnia 31 maja 2005 r.

Rząd włoski twierdzi, że zaskarżone rozporządzenie jest
wadliwe z powodu naruszenia rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2075/92 (1) (w szczególności art. 14a), naruszenia istotnych
wymogów proceduralnych oraz nadużycia władzy.

W szczególności, ustalenie jednolitej i szczególnie wysokiej
ceny wykupu dla kwot produkcyjnych ze zbioru w roku 2004,
bez rozróżnienia dla wszystkich producentów i ogółu różno-
rodnych jakości tytoniu, przy tym płatnej praktycznie natych-
miastowo i jednorazowo, pozostaje w sprzeczności z cyto-
wanym art. 14a rozporządzenia Rady nr 2075/92, zmienionym
w szczególności rozporządzeniem nr 1636/98.

Rząd włoski twierdzi również, że spornego ustalenia ceny
wykupu nie może uznać za uzasadnione, a tym bardziej za
zgodne z prawem, w świetle powodów wskazanych w motywie
trzecim rozporządzenia nr 1809/2004, zgodnie z którym: „Dla
wykupu tytułem zbioru w roku 2004 należy ustalić cenę wykupu
odpowiadającą minimalnemu poziomowi pomocy, jaką rolnik będzie
mógł otrzymać w systemie dopłaty bezpośredniej ustalonej przez

rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003
r. […]. Ponadto, wobec uruchamiania systemu dopłat jednorazowych,
należy skrócić do minimum okres płatności cen wykupu.” Wskazuje
on w tym względzie, że postanowienia rozporządzenia
nr 2075/92 nie zostały uchylone dla roku, o którym mowa w
skardze (ani roku 2005) i że wobec tego Komisja nie była
upoważniona do ustalenia ceny wykupu na całkowicie
odmiennej podstawie prawnej niż ta, na której powinna była
się oprzeć podejmując działania oraz w celach całkowicie
odmiennych i sprzecznych w stosunku do tych, które, na
podstawie rozporządzenia Rady nr 2075/92, powinny były
uzasadnić jej przyjęcie.

Rząd włoski wskazuje ponadto na brak uzasadnienia zaskarżo-
nego aktu, zarówno w zakresie ustalenia jednolitej ceny
wykupu dla wszystkich producentów z pominięciem poszcze-
gólnych odmian produkowanego tytoniu, jak i w zakresie usta-
lenia ceny w wysokości kwoty równej 40 % premii oraz na
sprzeczności między treścią art. 1 zaskarżonego rozporzą-
dzenia, uzasadnieniem przedstawionym w motywie trzecim
oraz powodami wskazanymi w motywie drugim.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (Dz.U.
L 215, z 30.07.1992, str. 70)

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2005 r. przez IMI
plc, IMI Kynoch Ltd. i Yorkshire Copper Tube przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-18/05)

(2005/C 69/45)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 19 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga IMI plc z siedzibą w
Birmingham (Zjednoczone Królestwo), IMI Kynoch Ltd.
z siedzibą w Birmingham (Zjednoczone Królestwo) i Yorkshire
Copper Tube z siedzibą w Liverpoolu (Zjednoczone Króle-
stwo), reprezentowanych przez M. Struys, oraz D. Arts, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
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