
Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2011 r. — SinnLeffers 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-621/11) 

(2012/C 39/36) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: SinnLeffers GmbH (Hagen, Niemcy) (przedstawi
ciele: adwokaci C. Rupp i H. Wunderlich) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
26 stycznia 2011 r. w postępowaniu dotyczącym niemiec
kiej pomocy państwa C 7/2010 (ex CP 250/2009 oraz ex 
NN 5/2010) „KStG, Sanierungsklausel”; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty: 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE: 
brak selektywnego charakteru środka 

Niezrozumienie odnośnego systemu referencji: skarżąca w 
tym kontekście podnosi, że Komisja przy ocenie selektyw
nego charakteru klauzuli naprawczej z §8c ust. 1a niemiec
kiej Körperschaftsteuergesetzes (ustawa o podatku od osób 
prawnych, zwana dalej „KStG”) wyszła niewłaściwego 
systemu referencji. Zdaniem skarżącej przy przyjęciu za 
podstawy obiektywnej zasady netto jako miarodajnego 
systemu wynika raczej, że klauzula naprawcza nie stanowi 
wyjątku od systemu referencji, lecz że odtwarza raczej 
ponownie system referencji. 

Niezrozumienie brakującej selektywności przepisów ogól
nych: W tym kontekście skarżąca podnosi, że należy zaprze
czyć selektywności klauzuli naprawczej z §8c ust. 1a KStG 
nawet przy uwzględnieniu ogólnego obowiązywania prze
pisów ustawowych. 

Niezrozumienie uzasadnienia wynikającego z natury i 
wewnętrznej struktury niemieckiego systemu podatku od 
osób prawnych: Skarżąca w tym kontekście twierdzi, że 
klauzula naprawcza z §8c ust. 1a KStG jest w każdym 
razie poprzez odesłanie do właściwego systemu referencji 
zasady netto jako wyraz zasady wydajności uzasadniona 
naturą i wewnętrzną strukturą niemieckiego systemu 
podatku od osób prawnych. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady ochrony zaufania. 

Skarżąca podnosi w tym względzie między innymi, że 
Komisja przed wszczęciem formalnego postępowania spraw
dzającego w przedmiocie klauzuli naprawczej z §8c ust. 1a 
KStG nigdy dotąd nie wyrażała jakichkolwiek wątpliwości 
na gruncie prawa pomocy publicznej co do klauzuli 

naprawczej z §8 ust. 4 zd. 3 KStG w dawnym brzmieniu 
lub podobnych uregulowań innych państw członkowskich. 
Na podstawie takiego zachowania Komisji w przeszłości 
skarżąca nawet przy zastosowaniu najwyższej staranności 
rozważnego i roztropnego podmiotu gospodarczego nie 
była w stanie przewidzieć zaskarżonej decyzji. Stąd skarżąca 
mogła pokładać zaufanie co braku zastrzeżeń względem 
nowej klauzuli naprawczej z §8c ust. 1a KStG. 

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2011 r. — Republika 
Grecka przeciwko Komisji 

(Sprawa T-632/11) 

(2012/C 39/37) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i 
S. Papaϊoannou) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uwzględnienie skargi; 

— stwierdzenie nieważności, w całości lub w części, decyzji 
wykonawczej Komisji z dnia 14 października 2011 r. wyłą
czającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki 
poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego 
Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfi
kowanej jako dokument nr C(2011) 7105 i opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym L 270 z 15.10.11, s. 33], tudzież 
zmianę wspomnianej decyzji zgodnie z poniższymi zarzu
tami; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W drodze skargi Republika Grecka żąda stwierdzenia nieważ
ności decyzji wykonawczej Komisji z dnia 14 października 
2011 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre 
wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji 
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowanej jako dokument 
nr C(2011) 7105 i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
L 270 z 15.10.11, s. 33], w części dotyczącej korekt finanso
wych zastosowanych wobec Republiki Greckiej w sektorze 
systemu jednolitej płatności i sektorze systemów restruktury
zacji i przekształcenia winnic, destylacji i pomocy odnoszącej 
się do określonych zastosowań moszczu.
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