
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 27 maja 2005 r.

w sprawie T-485/04 Agence de coopération des bibliothè-
ques et centres de documentation en Bretagne (COBB)

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Niedopuszczalność — Pisma procesowe niepodlegające publi-
kacji i doręczeniu — Obowiązek zainteresowanego
wystąpienia z wnioskiem o wydanie odpisu w rozsądnym

terminie — Wniesienie skargi po upływie terminu)

(2005/C 205/42)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-485/04 Agence de coopération des bibliothèques
et centres de documentation en Bretagne (COBB), z siedzibą w
Rennes (Francja), reprezentowana przez adwokata J.-P. Martina,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: L.
Flynn, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
z dnia 9 września 2003 r. wyłączającej akcję „Réseau des pério-
diques de Bretagne, annéé 1999” (Sieć periodyków Bretanii, rok
1999) z wydatków kwalifikujących się do finansowania z
programu „Cel 5b Bretania 1994-1999”, uruchomionego w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR),
Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i
S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 27
maja 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Skarżąca zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami
poniesionymi przez Komisję.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ
INSTANCJI

z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik
GmbH Dresden przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Procedura udzielenia zamówienia — Postępowanie w przed-
miocie środków tymczasowych — Brak okoliczności niecier-

piących zwłoki)

(2005/C 205/43)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH
Dresden z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), reprezentowanej przez
H. Robla, adwokata, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: M. Wilderspin i S. Fries, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu), mającej za przedmiot, tytułem żądania
głównego, wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji w
sprawie nieudzielenia skarżącej części nr 2 zamówienia
publicznego EuropeAid/119151/D/S/UA pod nazwą „Projekt
modernizacji elektrowni jądrowych w południowej Ukrainie” i
udzielenia go innemu przedsiębiorstwu, oraz tytułem żądania
ewentualnego wniosek o zarządzenie innych środków tymcza-
sowych, Prezes Sądu wydał w dniu 2 czerwca 2005 r. postano-
wienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2005 r. przez
Hippocrate'a Vounakisa przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-214/05)

(2005/C 205/44)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 27 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Hippocrate'a Vounakisa, zamiesz-
kałego w Wezembeek-Oppem (Belgia), reprezentowanego przez
Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta Coolena,
Jeana-Noëla Louisa i Etienne'a Marchala, avocats, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich.
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