
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

(piąta izba w składzie powiększonym)

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-88/01 Sniace SA przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Pomoc państwa — Skarga o stwierdzenie nieważności —
Dopuszczalność — Decyzja dotycząca indywidualnie

skarżącej)

(2005/C 155/21)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie T-88/01 Sniace SA, z siedzibą w Madrycie (Hisz-
pania), reprezentowana przez adwokatów J. Baró Fuentesa,
Gómeza de Liaño y Botellę oraz F. Rodrígueza Carretera, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy:
D. Triantafyllou oraz J. Buendía Sierra, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu), popieranej przez Republikę Austrii (pełno-
mocnicy: H. Dossi i M. Burgstaller, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), przez Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, z
siedzibą w Heiligenkreuz im Lafnitztal (Austria) i przez Land
Burgenland (Austria), reprezentowane przez adwokata U.
Soltésza, mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Komisji 2001/102/WE z dnia 19 lipca 2000 r.
dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez Austrię na rzecz
Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (Dz.U. 2001, L 38, str. 33),
Sąd Pierwszej Instancji (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:
J. Palacio González, główny administrator, wydał w dniu 14
kwietnia 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2 Skarżąca pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez
Komisję.

3 Interwenienci pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 186 z 30.6.2001

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-191/02 Giorgio Lebedef przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Porozumienie ramowe z 1974 r. pomiędzy
Komisją a organizacjami związkowymi i zawodowymi —
Odstąpienie — Przyjęcie zasad postępowania — Zatwier-
dzenie porozumienia z dnia 4 kwietnia 2001 r. — Dopusz-

czalność)

(2005/C 155/22)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-191/02 Giorgio Lebedef, urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Senningerbergu
(Luksemburg), reprezentowany przez adwokatów G. Bounéou i
F. Frabetti, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: J. Currall, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu) mającej za przedmiot
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5
grudnia 2001 r., w której odstapiła ona od porozumienia
ramowego z 20 września 1974 r., ponownie przyjęła zasady
postępowania odnośnie ustalonych w dniu 19 stycznia 2000 r.
między większością organizacji związkowych i zawodowych
oraz administracją Komisji, poziomów, instancji i procedur
uzgodnień, zatwierdziła porozumienie z dnia 4 kwietnia 2001
r. dotyczące środków do dyspozycji przedstawicieli personelu,
zatwierdziła zawarte w załączniku I do porozumienia ramo-
wego z dnia 20 września 1974 r. postanowienia o strajkach,
wezwała vice-przewodniczącego Komisji Neila Kinnocka do
podjęcia negocjacji z organizacjami związkowymi i zawodo-
wymi oraz przyjęcia przez Kolegium przed końcem marca
2002 r. nowego porozumienia ramowego oraz zawarcia w
szeregu wymagających uzgodnień z organizacjami związko-
wymi i zawodowymi nowelizacji Regulaminu pracowniczego
zmiany przewidującej możliwość przyjęcia regulaminu wybor-
czego w drodze referendum wśród personelu instytucji, oraz w
zakresie w jakim jest to niezbędne o stwierdzenie nieważności
pisma Neila Kinnocka z dnia 22 listopada 2001 r. przesłanego
do każdego z przewodniczących związków zawodowych z
informacją o jego decyzji w przedmiocie zwrócenia się do
Komisji o dokonanie w dniu 5 grudnia 2001 r. wypowiedzenia
wspomnianego porozumienia ramowego z 20 września 1974
r. oraz o przyjęciu szeregu z powyżej wspomnianych postano-
wień, oraz o stwierdzenie nieważności decyzji E. Halskova
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