
[SG (2000) D/105754 — Pomoc nr 715/99], Sąd (piąta izba),
w składzie: Prezes M. Vilaras, F. Dehousse i D. Šváby,
sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 8 czerwca 2005 r.
postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 239 z 4.10.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 czerwca 2005

w sprawie T-295/03 Poli Sud Srl przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do doku-
mentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Nieujaw-
nianie dokumentu pochodzącego z Państwa Członkowskiego

bez uprzedniej zgody tego państwa)

(2005/C 229/40)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-295/03 Poli Sud Srl, z siedzibą w Lamezia Terme
(Włochy), reprezentowanej przez M. Calabrese, avvocato, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Di
Bucci i P. Aalto, wspierani przez A. Abate, avocat, z adresem
do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej
skarżącej dostępu do niektórych dokumentów dotyczących
pomocy państwa uznanej za zgodną ze wspólnym rynkiem
mocą decyzji Komisji z dnia 12 lipca 2000 r. [SG (2000) D/
105754 — Pomoc nr 715/99], Sąd (piąta izba), w składzie: M.
Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: M.
H. Jung, wydał w dniu 8 czerwca 2005 r. postanowienie,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 czerwca 2005

w sprawie T-297/03 Tomasetto Achille Sas di Tomasetto
Andrea & C. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do doku-
mentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Nieujaw-
nianie dokumentu pochodzącego z Państwa Członkowskiego

bez uprzedniej zgody tego państwa)

(2005/C 229/41)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-297/03 Poli Sud Srl, z siedzibą w Castegnero
(Włochy), reprezentowanej przez M. Calabrese, avvocato, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Di Bucci i P. Aalto,
wspierani przez A. Abate, avocat, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji odmawiającej skarżącej dostępu do
niektórych dokumentów dotyczących pomocy państwa uznanej
za zgodną ze wspólnym rynkiem mocą decyzji Komisji z dnia
12 lipca 2000 r. [SG (2000) D/105754 — Pomoc nr 715/99],
Sąd (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D.
Šváby, sędziowie; sekretarz: M. H. Jung, wydał w dniu 8
czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003
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