
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2006 r. — Stadt-
werke Schwäbisch Hall i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-92/02) (1)

(Pomoc państwa — Uregulowanie dotyczące zwolnienia
podatkowego mającego zastosowanie do rezerw utworzonych
przez elektrownie atomowe w Niemczech dla celów usuwania
ich odpadów radioaktywnych i ostatecznego zamknięcia ich
instalacji — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa po
zakończeniu wstępnej fazy badania — Skarga o stwierdzenie

nieważności)

(2006/C 74/29)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Schwäbisch
Hall, Niemcy), Stadtwerke Tübingen GmbH (Tübingen, Niemcy)
i Stadtwerke Uelzen GmbH (Uelzen, Niemcy) [Przedstawiciel:
adwokat D. Fouquet]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
pełnomocnik V. Kreuschitz]

Interwenienci popierający stronę pozwaną: E.ON Kernkraft GmbH
(Hannover, Niemcy), RWE Power AG (Essen, Niemcy), EnBW
Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Niemcy)
i Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Hamburg, Niemcy)
[Przedstawiciele: adwokaci U. Karpenstein i D. Sellner]

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji
C(2001) 3967 wersja ostateczna z dnia 11 grudnia 2001 r.
stwierdzającej, że niemieckie uregulowanie dotyczące zwol-
nienia podatkowego dla rezerw utworzonych przez elektrownie
atomowe dla celów usuwania ich odpadów radioaktywnych
i ostatecznego zamykania ich instalacji nie stanowi pomocy
państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strony pokrywają, poza własnymi kosztami, koszty poniesione
przez Komisję i interwenientów.

(1) Dz.U. C 144 z 15.6.2002.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 stycznia 2006
— Regione Marche przeciwko Komisji

(Sprawa T-107/03) (1)

([Zintegrowany program śródziemnomorski (PIM) dla
Regione Marche (Włochy) — Zakończenie pomocy finansowej
— Wydatki niekwalifikujące się — Skarga o stwierdzenie
nieważności — Brak podstawy prawnej — Uzasadnione ocze-

kiwania — Brak uzasadnienia])

(2006/C 74/30)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione Marche [Przedstawiciele: adwokaci A.
Pappalardo, M. Merola i D. Domenicucci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: E. de March i L. Flynn, pełnomocnicy wspiernai przez
adwokata A. Dal Ferrę]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wynikającej
z pisma skierowanego w dniu 18 grudnia 2002 r. do rządu
włoskiego dotyczącej zakończenia pomocy finansowej Wspól-
noty przyznanej z tytułu zintegrowanego programu śródziem-
nomorskiego (PIM) dla Regione Marche (Włochy)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami własnymi i kosztami ponie-
sionymi przez Komisję.

(1) Dz.U. C 124 z 24.05.2003 r.
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