
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — 
Operator ARP przeciwko Komisji 

(Sprawa T-291/06) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — System pomocy na restrukturyzację przy
znanej przez Rzeczpospolitą Polską producentowi stali — 
Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną ze wspólnym 
rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Protokół nr 8 w 
sprawie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — 
Dopuszczalność — Pojęcie beneficjenta — Artykuł 14 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 659/1999) 

(2009/C 193/25) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Operator ARP sp. z o.o. (Warszawa, Polska) 
(przedstawiciele: początkowo J. Szymanowska, następnie J. 
Szymanowska oraz P.K. Rosiak, a wreszcie P.K. Rosiak, 
radcowie prawni) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: C. Giolito i A. Stobiecka — Kuik, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
2006/937/WE z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy 
państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa 
SA (Dz.U. 2006, L 366, s. 1), w zakresie w jakim uznaje ona 
niektóre środki pomocowe za niezgodne ze wspólnym rynkiem 
i nakazuje Rzeczypospolitej Polskiej ich odzyskanie. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność art. 3 ust. 2 akapit pierwszy decyzji 
Komisji 2006/937/WE z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie 
pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty 
Częstochowa SA, w zakresie w jakim dotyczy on Operatora 
ARP sp. z o.o. 

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 310 z 16.12.2006. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — 
ThyssenKrupp Stainless przeciwko Komisji 

(Sprawa T-24/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Wyroby płaskie ze stali nierdzewnej — Decyzja stwierdza
jąca naruszenie art. 65 EWWiS po wygaśnięciu traktatu 
EWWiS, wydana na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 — Dopłata do stopu — Kompetencje Komisji — 
Możliwość przypisania odpowiedzialności za zachowanie 
noszące znamiona naruszenia — Powaga rzeczy osądzonej 
— Prawo do obrony — Dostęp do akt — Przedawnienie — 
Zasada non bis in idem — Współpraca w toku postępowania 

administracyjnego) 

(2009/C 193/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci M. Klusmann i S. Thomas) 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
F. Castillo de la Torre, R. Sauer i O. Weber, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie nieważności w całości lub w części 
decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotyczącej postępo
wania na mocy art. 65 [EWWiS] (sprawa COMP/F/39.234 — 
Dopłata do stopu — Nowa decyzja), i posiłkowo żądanie obni 
żenia kwoty grzywny nałożonej na ThyssenKrupp Stainless we 
wspomnianej decyzji. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) ThyssenKrupp Stainless AG zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 14.4.2007.
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