
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 paździer-
nika 2007 r. — US Steel Košice przeciwko Komisji

(Sprawa T-27/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów
cieplarnianych — Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji
Słowacji na lata 2008-2012 — Decyzja odrzucająca Komisji
— Brak indywidualnego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2007/C 297/85)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: US Steel Košice s.r.o. (przedstawiciele: adwokat
E. Vermulst i C. Thomas, solicitor)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: D. Lawunmi i
Ü. Wölker)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 29 listopada
2006 r. w sprawie krajowego planu rozdziału uprawnień do
emisji gazów cieplarnianych na lata 2008-2012 przekazanego
przez Republikę Słowacką zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r.
ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplar-
nianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady
96/61/WE (Dz.U. L 275, str. 32)

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) US Steel Košice s.r.o. zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2007 r. — Niemcy
przeciwko Komisji

(Sprawa T-376/07)

(2007/C 297/86)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele:
M. Lumma i J. Möller)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2007) 3226
wersja ostateczna z dnia 18 lipca 2007 r. dotyczącej żądania
przedstawienia informacji w odniesieniu do MX 19/2006 —

Kontrola systemu pomocy państwa XS 24/2002 — Finanso-
wanie powstawania i wzrostu przedsiębiorczości („GuW”) —
Niemcy i MX 9/2006 — Kontrola systemu pomocy państwa
XS 29/2002 — Wytyczne w sprawie wdrożenia regional-
nego systemu pomocy dla przemysłu i handlu w Bawarii —
Niemcy;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C
(2007) 3226 wersja ostateczna z dnia 18 lipca 2007 r. doty-
czącej żądania przedstawienia informacji na podstawie art. 9
rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 (1) w odniesieniu do
programów pomocy państwa XS 24/2002 i XS 29/2002.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi po pierwsze, że zaska-
rżona decyzja narusza rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 (2).
Skarżąca stwierdza w tym względzie, że Komisja, żądając tych
informacji, przeprowadziła bez powodu kontrolę ex-post
spornej pomocy. Według skarżącej, kontrola ta wykracza poza
zakres uprawnień przyznanych pozwanej w rozporządzeniu
nr 994/98, które przewiduje, że Komisja może żądać informacji
jedynie w przypadku gdy ma poważne wątpliwości dotyczące
prawidłowego wykonania wyłączenia grupowego.
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