
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 21 września 2004 r.

w sprawie T-104/02, Société française de transports Gond-
rand Frères SA przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich (1)

(Umorzenie należności celnych przywozowych — Art. 1 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 3319/94 — Pojęcie „wyjątkowej
sytuacji” w rozumieniu art. 905 rozporządzenia (EWG)
nr 2454/93 — Cło antydumpingowe nałożone na przywóz
roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Polski

— Wystawienie faktury bezpośrednio importerowi)

(2004/C 284/30)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-104/02 Société française de transports Gondrand
Frères SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez
M. Famchon, adwokata, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomoc-
nicy: C. Durand, B. Stromsky i X. Lewis, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji C(2002) 24 final z dnia 14
stycznia 2002 r. uznającej, że umorzenie należności celnych
przywozowych nie jest uzasadnione w szczególnym przypadku,
Sąd (piąta izba w składzie powiększonym), w składzie: P. Lindh,
prezes, R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi i M. E.
Martins Ribeiro, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator,
wydał w dniu 21 września 2004 r. wyrok, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami własnymi, jak również kosz-
tami poniesionymi przez Komisję.

(1) Dz.U. C 156 z 29.6.2002.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie T-290/02: Consorzi Tessili (Ascontex) prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Inicjatywa
wspólnotowa dla małych i średnich przedsiębiorstw — Orga-
nizacja targów „IBEX” — Zniesienie i żądanie zwrotu
pomocy finansowej — Rozporządzenie (EWG) nr 4253/88 —

Art. 24 — Skarga o stwierdzenie nieważności)

(2004/C 284/31)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-290/02 Associazione Consorzi Tessili (Ascontex),
reprezentowanej przez P. Mbayę Kapitę i L. Denisa, adwo-
katów, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy C. Giolito i L.
Flynn z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
C(2002) 1702 z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie zniesienia
subwencji nr 97.05.10.001 przyznanej skarżącej ze środków
EFRR mocą decyzji SG(98)D/2251 z dnia 18 marca 1998 r. i
zarządzającej zwrot kwoty wypłaconej przez Komisję w
ramach projektu związanego z organizacją międzynarodowych
targów w sektorze tekstyliów i odzieży na Capri (projekt Eures-
prit), Sąd (druga izba) w składzie: J. Pirrung, Prezes, A. W. H.
Meij i N. J. Forwood, sędziowie, sekretarz: M. I. Natsinas, admi-
nistrator, wydał w dniu 14 września 2004 r. wyrok, którego
rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca ponosi koszty własne oraz koszty Komisji.

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002.
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