
Wreszcie skarżący wskazują, że doszło do naruszenia prze-
pisów art. 11, 12, 13 i art. 28 dyrektywy 2003/87/WE z tego
względu, że Komisja zatwierdziła KPR, pomimo że nie zawiera
on wyraźnych postanowień pozwalających przedsiębiorstwom
na zorganizowanie się we właściwy sposób za pomocą przeno-
szenia przydziałów i wspólnego korzystania z instalacji, prze-
widuje inne okresy referencyjne niż okres pięcioletni dla prze-
niesienia pozostałych przydziałów, niesłusznie ogranicza
wspólne korzystanie z instalacji i nie przewiduje akceptacji
anulowanych przydziałów emisji.

(1) Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. dotycząca krajowego planu
rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego
przez Włochy zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady [C(2005)1527 wersja ostateczna, Dz.U. UE C 226,
z 15.09.2005, str. 2].

(2) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13
października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275 z 25.10.2003, str. 32.
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Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2005)2756 z dnia
20 lipca 2005 r. w zakresie w jakim przewiduje zastosowanie
wobec Republika Włoskiej zryczałtowanej korekty do
programu pomocy dotyczącego tytoniu, wynoszącej 5 %
wydatków zadeklarowanych w roku 2001 i 2002 za zbiory w
roku 2000. Obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosz-
tami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Rząd włoski zaskarżył przez Sądem Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich decyzję Komisji C(2005) 2756 z dnia
20 lipca 2005 r., notyfikowaną tego samego dnia, w zakresie w

jakim przewiduje ona zryczałtowaną korektę finansową w
odniesieniu do programu pomocy dotyczącego tytoniu, w
wysokości 5 % wydatków zadeklarowanych w roku 2000 i
2001 a dotyczących roku gospodarczego 2000.

Na poparcie swej skargi rząd włoski wskazał:

1) brak uzasadnienia decyzji C(2005) 2756 z dnia 20 lipca
2005 r. w świetle art. 253 Traktatu, jak również nadużycie
władzy wskutek wypaczenia okoliczności faktycznych, w
zakresie w jakim zaskarżona decyzja przewidziała zryczał-
towaną korektę pomocy przyznanej na produkcję tytoniu w
roku gospodarczym 2000 przy braku odpowiedniego
uzasadnienia co do naruszonych przepisów i okoliczności
faktycznych, które mogłyby ewentualnie ją uzasadniać,

2) naruszenie i nieprawidłowe zastosowanie art. 77 ust. 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/99 (1), w zakresie w
jakim decyzja w sprawie zryczałtowanej korekty pomocy
przyznanej na produkcję tytoniu w roku gospodarczym
2000 nie zawiera niezbędnych elementów wskazanych w
powyższym przepisie.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. UE L 160 z
26.6.1999, str. 103).
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— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej nr
C(2005)2939 z dnia 26 lipca 2005 r., w zakresie w jakim
zmniejsza pomoc wspólnotową w rozumieniu rozporzą-
dzenia (EWG) nr 4028/86, przyznaną spółce Azienda Agri-
cola Le Canne s.r.l w decyzji nr C(90)1923/99 z dnia 30
października 1990 r.;
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