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Den Europæiske Unions Tidende

DA

Sagsøgeren har anført, at forskellen mellem det beløb, som den
græske regering skyldte OA/OAS, der blev skønsmæssigt anslået
i Kommissionens beslutning 2003/372/EF (1), og den erstatning
for tab, som blev tilkendt OA/OAS ved kendelse af 20. december
2006, udgør en fordel i statsstøttereglernes forstand ydet til
selskabet. Denne støtte stammer ifølge sagsøgeren fra den
græske stat, da voldgiftsretten har handlet som et statsligt organ.
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— Appellantens annullations- og erstatningspåstand i første
instans tages til følge.
— Rådet tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger i forbindelse med annullationssøgsmålet og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter
Sagsøgeren har yderligere gjort gældende, at Kommissionen var
forpligtet til at gennemføre en omhyggelig og upartisk undersøgelse af den modtagne klage med henblik på at vedtage en
beslutning, hvorved det enten fastslås, at de omhandlede statslige foranstaltninger ikke udgjorde støtte i artikel 87, stk. 1, EF's
forstand, eller at foranstaltningerne skulle anses for statsstøtte i
nævnte artikels forstand, men var forenelige med fællesmarkedet
i henhold til artikel 87, stk. 2 og stk. 3, EF, eller at indlede
proceduren efter artikel 88, stk. 2, EF.
Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at perioden på syv
måneder, der forløb mellem sagsøgerens klage og officielle brev,
var urimelig lang, og at Kommissionens passivitet i den periode
udgør en undladelse af at træffe en afgørelse i artikel 232, EF's
forstand.

Appellanten har til støtte for sine påstande fremsat en række
anbringender vedrørende manglende begrundelse og åbenbare
fejlskøn i Rettens bemærkninger til det første anbringende om
tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31, stk. 2, som han havde
fremsat i sagen for førsteinstansen.

Sag anlagt den 5. december 2007 — Huta Buczek mod
Kommissionen
(Sag T-440/07)

(1) 2003/372/EF: Kommissionens beslutning af 11.12.2002 om støtte
fra den græske stat til Olympic Airways (meddelt under nr. K(2002)
4831) (EUT 2003 L 132, s. 1).

(2008/C 22/95)
Processprog: polsk

Appel iværksat den 30. november 2007 af Nikos
Giannopoulos til prøvelse af dom afsagt den 20. september
2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-111/06,
Giannopoulos mod Rådet
(Sag T-436/07 P)

Parter
Sagsøger: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polen) (ved radca
prawny D. Szlachetko-Reiter)
Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(2008/C 22/94)
Processprog: fransk

Parter
Appellant: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgien)
(ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)
Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande
— Artikel 1, artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens beslutning af 23. oktober 2007 om statsstøtte nr. C
23/2006 (ex NN 35/2006), som Polen har ydet Technologie
Buczek Group, annulleres.
— Subsidiært annulleres artikel 1, artikel 3, stk. 1, og
artikel 3, stk. 3, i Kommissionens beslutning af 23. oktober
2007 om statsstøtte nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006), som
Polen har ydet Technologie Buczek Group, for så vidt
Kommissionen kræver tilbagesøgning af støtten fra selskabet
Huta Buczek sp. z o.o..

— Appellen fremmes til realitetsbehandling.

— Artikel 4 og artikel 5 i Kommissionens beslutning af
23. oktober 2007 om statsstøtte nr. C 23/2006 (ex NN
35/2006), som Polen har ydet Technologie Buczek Group,
annulleres for så vidt angår tilbagesøgningen af støtten fra
Huta Buczek sp. z o.o..

— Den af EU-Personaleretten afsagte dom af 20. september
2007 i sag F-111/06, ophæves.

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at
betale sagens omkostninger.

Appellantens påstande
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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført følgende
anbringender:
— Tilsidesættelse af artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1,
EF, idet det fejlagtigt er antaget, at de restancer, som
selskabet Technologie Buczek SA har, udgør støtte, som er
uforenelig med fællesmarkedet. Sagsøgeren har anført, at
Kommissionens konstatering følger af den fejlagtige antagelse, at de offentligretlige organer har undladt at foretage
inddrivelse af den gæld, Technologie Buczek SA har. En tilsidesættelse af artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1, EF
følger ligeledes af, at det kræves, at den polske stat tilbagesøger støtte, som anses for uforenelig med fællesmarkedet,
selv om Polen hverken har tilkendt Technologie Buczek SA
eller Technologie Buczek Group støtte i den i beslutningen
omhandlede størrelsesorden, og af, at størrelsen af den
støtte, som skal tilbagebetales, er blevet fastsat vilkårligt
uden retsgrundlag og økonomisk begrundelse. Sagsøgeren
har ligeledes anført, at det udgør en tilsidesættelse af
artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1, EF at kræve af den
polske stat, at den tilbagesøger støtten fra selskabet Huta
Buczek sp. z o.o., skønt der ikke er grundlag for at antage,
at selskabet kan være den reelle modtager af den støtte, der
er tilkendt selskabet Technologie Buczek SA, og skønt denne
støtte ikke er blevet tildelt selskabet, og at antage, at den
reelle modtager af den angivelige støtte alene var selskaberne
Huta Buczek sp. z o.o. og Buczek Automotive sp. z o.o.,
skønt de kun har draget fordel af en del af selskabet Technologie Buczek SA's aktiver.
— Tilsidesættelse af princippet om god forvaltning i artikel 253
EF og artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder,
idet beslutningen ikke er behørigt begrundet, således at den
sætter sagsøgeren i stand til at bestemme grundene til
beslutningen, og derfor er vedtagelsen af beslutningen i sig
selv uforståelig for sagsøgeren, og idet de faktiske omstændigheder, som er af betydning for sagen, er blevet fastslået
fejlagtigt og utilstrækkeligt.
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— Tilsidesættelse af artikel 5, stk. 3, EF og det heraf følgende
proportionalitetsprincip, idet selskabet Huta Buczek sp. z o.
o. er blevet pålagt en forpligtelse til at tilbagebetale støtte,
selv om denne fremgangsmøde ifølge sagsøgeren hverken er
egnet eller påkrævet for at nå de i traktaten fastsatte mål og
er navnlig ikke begrundet i nødvendigheden af at fjerne
støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet.
— Tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, idet kontrahenten
til en virksomhed, som har restancer over for det offentlige,
pålægges en forpligtelse til at tilbagebetale støtte, som
kontrahenten aldrig er blevet tilkendt og har draget fordel af,
og idet det ifølge sagsøgeren vilkårligt er blevet fastsat, i
hvilket omfang Technologie Buczek Group SA har draget
nytte af den angiveligt tildelte støtte. Tilsidesættelse af ejendomsretten, idet det pålægges en virksomhed, som ikke er
blevet tildelt nogen som helst støtte og dermed ikke er den
reelle støttemodtager, at tilbagebetale en del af statsstøtten.
Magtmisbrug, idet beslutningen er blevet vedtaget med et
andet formål end fjernelse af støtte, som er uforenelig med
fællesmarkedet.

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 6. december
2007 — Microsoft mod Kommissionen
(Sag T-271/06) (1)
(2008/C 22/96)
Processprog: engelsk
Formanden for Syvende Afdeling har besluttet, at sagen skal
slettes af registeret.

(1) EUT C 294 af 2.12.2006.

