
3) Republika Włoska i Biraghi SpA ponoszą koszty własne.

(1) Dz.U. C 289 z 29.11.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Koninklijke Friesland Foods przeciwko Komisji

(Sprawa T-348/03) (1)

(Pomoc państwa — System pomocy o charakterze podatkowym
wprowadzony w życie przez Niderlandy — Międzynarodowa
działalność finansowa grup przedsiębiorstw — Decyzja uzna-
jąca system pomocy za niezgodny ze wspólnym rynkiem —

Przepis przejściowy — Ochrona uzasadnionych oczekiwań —

Zasada równego traktowania — Dopuszczalność — Legity-
macja procesowa)

(2007/C 247/35)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Koninklijke Friesland Foods NV, dawniej Frie-
sland Coberco Dairy Foods Holding NV (Meppel, Niderlandy)
(przedstawiciele: adwokaci E. Pijnacker Hordijk i W. Geursen)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
H. van Vliet, V. Di Bucci i S. Noë, działający w charakterze
pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności art. 2 decyzji Komisji 2003/515/WE z
dnia 17 lutego 2003 r. dotyczącej systemu pomocy wprowadzo-
nego w życie w Niderlandach w odniesieniu do międzynaro-
dowej działalności finansowej (Dz.U. L 180, str. 52) w zakresie,
w jakim wyłącza on z zastosowania systemu przejściowego
podmioty gospodarcze, które w dniu 11 lipca 2001 r. złożyły
już do niderlandzkich organów podatkowych wniosek o zasto-
sowanie względem nich spornego systemu pomocy, lecz który
w tym dniu nie był jeszcze rozpatrzony.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji 2003/515/WE z
dnia 17 lutego 2003 r. dotyczącej systemu pomocy wprowadzonej
w życie przez Niderlandy w odniesieniu do międzynarodowej dzia-
łalności finansowej w zakresie, w jakim wyłącza on z zastosowania
systemu przejściowego podmioty gospodarcze, które w dniu 11 lipca
2001 r. złożyły już do niderlandzkich organów podatkowych

wniosek o zastosowanie względem nich spornego systemu pomocy,
lecz który w tym dniu nie był jeszcze rozpatrzony.

2) Komisja pokrywa całość kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 21 z 24.1.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— González y Díez przeciwko Komisji

(Sprawa T-25/04) (1)

(Pomoc państwa — Pomoc przeznaczona na pokrycie nadzwy-
czajnych kosztów restrukturyzacji — Cofnięcie wcześniejszej
decyzji — Wygaśnięcie traktatu EWWiS — Kompetencja
Komisji — Ciągłość wspólnotowego porządku prawnego —

Brak naruszenia istotnych wymogów proceduralnych —

Ochrona uzasadnionych oczekiwań — Oczywisty błąd w
ocenie)

(2007/C 247/36)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: González y Díez, SA (Villabona-Llanera, Hisz-
pania) (przedstawiciele: adwokaci J. Díez-Hochleitner i
A. Martínez Sánchez)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo J. Buendía Sierra, następnie C. Urraca Caviedes,
wspomagany przez adwokata J. Buendíę Sierrę, działający w
charakterze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności art. 1, 3 i 4 decyzji Komisji
2004/340/WE z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie pomocy na
pokrycie wydatków nadzwyczajnych na rzecz González y Díez,
SA (pomocy na 2001 r. i nadużycia pomocy na 1998 r. i
2000 r.), zmieniającej decyzję 2002/827/EWWiS (Dz.U. 2004,
L 119, str. 26).

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność art. 3 lit. b) w zakresie dotyczącym kwoty
54 057,63 EUR (8 994 433 ESP) oraz art. 4 ust. 1 lit. b)
decyzji Komisji 2004/340/WE z dnia 5 listopada 2003 r. w
sprawie pomocy na pokrycie wydatków nadzwyczajnych na rzecz
González y Díez, SA (pomocy na 2001 r. i nadużycia pomocy na
1998 r. i 2000 r.), zmieniającej decyzję 2002/827/EWWiS.
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