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A Törvényszék 2015. május 22-i végzése – Wirtschaftsvereinigung Stahl és társai kontra Bizottság
(T-285/14. sz. ügy) (1)
(Állami támogatások — Németország által a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia és
az energiaigényes vállalkozások javára elfogadott intézkedések — Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése
szerinti eljárás megindításáról szóló határozat — A végső határozatnak a kereset indítását követő
elfogadása — Okafogyottság — Megsemmisítés iránti kereset — A kereseti kérelmek kiigazítása iránti
kérelem — Új tényezők hiánya — Elfogadhatatlanság)
(2015/C 245/21)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperesek: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Németország) és a többi felperes, akik nevei a végzéshez csatolt
mellékletben szerepelnek (képviselők kezdetben: A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.-A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch,
A. Hohler és T. Woltering, később: A. Reuter, C. Bürger, T. Christner és G. Müllejans ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak, segítőik: C. von Donat és G. Quardt
ügyvédek)

Az ügy tárgya
A Németországi Szövetségi Köztársaság által a megújuló energiaforrások és az energiaigényes vállalkozások javára
bevezetett intézkedések (SA.33995 [2013/C] [korábbi 2013/NN] sz. állami támogatás) tekintetében az EUMSZ 108. cikk
(2) bekezdése szerinti eljárás megindításáról szóló, 2013. december 18-i C (2013) 4424 végleges bizottsági határozat
részleges megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része
1) A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2) A Bíróság mint elfogadhatatlant elutasítja a jelen kereseti kérelmek annak érdekében történő kiigazítására irányuló kérelmet, hogy a
Németországi Szövetségi Köztársaság által a megújuló energiaforrások és az energiaigényes vállalkozások javára bevezetett
SA. 33995 (2013/C) (korábbi 2013/NN) sz. állami támogatásról szóló, 2014. november 25-i C (2014) 8786 végleges
bizottsági határozatra irányuljanak.

3) Az EFTA Felügyeleti Hatóság által benyújtott beavatkozási kérelemről már nem szükséges határozni.

4) A Wirtschaftsvereinigung Stahl és és a többi felperes, akik nevei a végzéshez csatolt mellékletben szerepelnek, maguk viselik saját
költségeiket és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

5) Az EFTA Felügyeleti Hatóság maga viseli saját költségeit.
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