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Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

—  obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

—  Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 16 września 2019 r. – ArcelorMittal Bremen/Komisja

(Sprawa T-623/19)

(2019/C 363/44)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: S. Altenschmidt i L. Buschmann, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie na podstawie art. 265 TFUE, że Komisja dopuściła się naruszenia art. 19 ust. 4 akapit drugi swej decyzji 
2011/278/UE (1) ze względu na to, iż nie podjęła decyzji w przedmiocie podanej jej w dniu 12 kwietnia 2019 r. do wiadomości 
przez Republikę Federalną Niemiec całkowitej rocznej liczby przydzielonych bezpłatnych uprawnień do emisji dla znaczącego 
zwiększenia zdolności produkcyjnych podinstalacji z wskaźnikiem emisyjności dla ciekłego metalu dla zakładu z instalacją ID 60 
w Bremie;

—  tytułem ewentualnym, stwierdzenie, zgodnie z żądaniem skarżącej z dnia 12 kwietnia 2019 r., nieważności decyzji Komisji z dnia 
19 lipca 2019 r.;

—  obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujący zarzut.

Jej zdaniem Komisja ma zgodnie z art. 19 ust. 4 akapit drugi decyzji 2011/278/UE obowiązek wydania decyzji i nie może odrzucić 
podanej jej przez Republikę Federalną Niemiec do wiadomości w dniu 12 kwietnia 2019 r. całkowitej rocznej liczby przydzielonych 
bezpłatnych uprawnień do emisji dla znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnych w sytuacji, gdy spełnione zostały wymogi 
dotyczące znaczącego zwiększenia zdolności produkcyjnej w rozumieniu art. 20 ust. 1 decyzji 2011/278/UE.

(1) Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przy-
działu bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. 2011, 
L 130, s. 1).

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 5 września 2019 r. – VV/Komisja

(Sprawa T-242/18) (1)

(2019/C 363/45)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 231 z 2.7.2018.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2019 r. – Puma/EUIPO – Carrefour (Przedstawienie krzyżujących się 
linii)

(Sprawa T-424/18) (1)

(2019/C 363/46)

Język postępowania: angielski

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 301 z 27.8.2018.
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