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Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2015 — Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commissie
(Zaak T-285/14) (1)
(„Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit
hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de
procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het
beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om de conclusies te
mogen aanpassen — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)
(2015/C 245/21)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partijen: Wirtschaftsvereinigung Stahl (Düsseldorf, Duitsland) en de andere verzoekers waarvan de namen in de
bijlage bij de beschikking worden vermeld (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Reuter, C. Arhold, N. Wimmer, F.A. Wesche, K. Kindereit, R. Busch, A. Hohler en T. Woltering, vervolgens A. Reuter, C. Bürger, T. Christner en G. Müllejans,
advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden, bijgestaan door
C. von Donat en G. Quardt, advocaten)

Voorwerp
Verzoek om gedeeltelijke nietigverklaring van besluit C(2013) 4424 final van de Commissie van 18 december 2013 tot
inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU betreffende de maatregelen ten uitvoer gebracht door de
Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van energie
[steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Dictum
1) Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2) Het verzoek om de conclusies van het onderhavige beroep zodanig te mogen aanpassen dat zij zich ook uitstrekken tot besluit C
(2014) 8786 final van de Commissie van 25 november 2014 inzake steunmaatregel SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN), ten
uitvoer gebracht door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en grootverbruikers van
energie, wordt niet-ontvankelijk verklaard.

3) Op het verzoek tot interventie van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA hoeft niet meer te worden beslist.

4) Wirtschaftsvereinigung Stahl en de andere verzoekers waarvan de namen in de bijlage bij de beschikking worden vermeld, zullen hun
eigen kosten en die van de Europese Commissie dragen.

5) De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA zal haar eigen kosten dragen.
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