
Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 2002 final z dnia 31 marca 2014 r. dotyczącej 
zgłoszenia przez Republikę Bułgarii przejściowego planu krajowego, o którym mowa w art. 32 dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych oraz po drugie, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Ares (2014) 2317513 
z dnia 11 lipca 2014 r., którą odrzuciła ona jako niedopuszczalny wniosek skarżącej o ponowne zbadanie przez Komisję jej 
decyzji z dnia 31 marca 2014 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Umarza się postępowanie w sprawie wniosków Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o dopuszczenie do sprawy 
w charakterze interwenientów.

3) European Environmental Bureau (EEB) pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) EEB, Komisja, Parlament i Rada pokrywają własne koszty związane z ich wnioskami o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenientów.

(1) Dz.U. C 431 z 1.12.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2015 r. – Słowacja/Komisja

(Sprawa T-779/14) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środki własne Unii — Odpowiedzialność finansowa państw 
członkowskich — Obowiązek wypłacenia Komisji kwoty odpowiadającej utracie środków własnych — 

Pismo Komisji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

(2015/C 381/43)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: Republika Słowacka (przedstawiciel: B. Ricziová, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Grønfeldt, A. Tokár i M. Wasmeier, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dyrekcji generalnej (DG) ds. Budżetu Komisji, która miałaby być zawarta 
w piśmie BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 z dnia 24 września 2014 r., w którym instytucja ta zażądała od Republiki 
Słowackiej udostępnienia jej łącznej kwoty w wysokości 1 453 723,12 EUR (z której należy odliczyć 25 % tytułem kosztów 
poboru) odpowiadającej kwocie utraconych tradycyjnych środków własnych, najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 
dziewiętnastym dniu drugiego miesiąca upływającego od dnia wysłania tegoż pisma.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Postępowanie w sprawie wniosków Republiki Federalnej Niemiec i Rumunii o dopuszczanie do udziału w sprawie w charakterze 
interwenientów zostaje umorzone.
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3) Republika Słowacka pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) Republika Słowacka, Komisja, Republika Federalna Niemiec i Rumunia pokrywają własne koszty związane z wnioskami 
o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 89 z 16.3.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 14 września 2015 r. – Rumunia/Komisja

(Sprawa T-784/14) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środki własne Unii — Odpowiedzialność finansowa państw 
członkowskich — Obowiązek wypłacenia Komisji kwoty odpowiadającej utracie środków własnych — 

Pismo Komisji — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

(2015/C 381/44)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Rumunia (przedstawiciel: R. Radu, I. Haţieganu i A. Buzoianu, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Caeiros i A. Stefanuc, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dyrekcji generalnej (DG) ds. Budżetu Komisji, która miałaby być zawarta 
w piśmie BUDG/B/03MV D (2014) 3079038 z dnia 19 września 2014 r., w którym instytucja ta zażądała od Rumunii 
udostępnienia jej łącznej kwoty w wysokości 14 883,79 EUR (z której należy odliczyć 25 % tytułem kosztów poboru) 
odpowiadającej kwocie utraconych tradycyjnych środków własnych, najpóźniej pierwszego dnia roboczego po 
dziewiętnastym dniu drugiego miesiąca upływającego od dnia wysłania tegoż pisma.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Postępowanie w sprawie wniosków Republiki Słowackiej i Republiki Federalnej Niemiec o dopuszczanie do udziału w sprawie 
w charakterze interwenientów zostaje umorzone.

3) Rumunia pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) Rumunia, Komisja, Republika Słowacka i Republika Federalna Niemiec pokrywają własne koszty związane z wnioskami 
o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

(1) Dz.U. C 65 z 23.2.2015.
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