
zamieszkały w Saint-Gemme la Plaine (Francja), Thierry de La
Perrière, zamieszkały w Luc-sur-Mer (Francja), Hans Kron-
berger, zamieszkały w Wiedniu (Austria), Jean-Louis Bernie,
zamieszkały w Nantes (Francja), Yves Butel, zamieszkały w
Amiens (Francja), Ole Krarup, zamieszkały w Helsingor (Dania),
reprezentowani przez adwokata J. Dhonta, przeciwko Parla-
mentowi Europejskiemu (pełnomocnicy: H. Krück, N. Lorenz i
D. Moore, z adresem do doręczeń w Luksemburgu) i Radzie
Unii Europejskiej (pełnomocnicy: M. Sims i I. Díez Parra),
mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności
rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regu-
lujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad
dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297, str. 1), Sąd (druga
izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papa-
savvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 11 lipca
2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie T-17/04, Front national i in. przeciwko Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (1)

(Rozporządzenie dotyczące statusu i finansowania partii poli-
tycznych na poziomie europejskim — Skarga o stwierdzenie
nieważności — Zarzut niedopuszczalności — Akt podlegający

zaskarżeniu — Zdolność procesowa — Niedopuszczalność)

(2005/C 229/45)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-17/04, Front national, z siedzibą w Saint-Cloud
(Francja), Marie-France Stirbois, zamieszkała w Villeneuve-
Loubey (Francja), Bruno Gollnisch, zamieszkały w Limonest
(Francja), Carl Lang, zamieszkały w Boulogne-Billancourt
(Francja), Jean-Claude Martinez, zamieszkały w Montpellier
(Francja), Philip Claeys, zamieszkały w Overijse (Belgia), Koen
Dillen, zamieszkały w Antwerpii (Belgia), Mario Borghezio,
zamieszkały w Turynie (Włochy), reprezentowani przez adwo-
kata W. de Saint-Justa, przeciwko Parlamentowi Europejskiemu
(pełnomocnicy: H. Krück, N. Lorenz i D. Moore, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu) i Radzie Unii Europejskiej (pełno-
mocnicy: M. Sims i I. Díez Parra), mającej za przedmiot

wniosek o stwierdzenie nieważności rozporządzenia (WE)
nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listo-
pada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie poli-
tyczne na poziomie europejskim (Dz.U. L 297, str. 1), Sąd
(druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S.
Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 11
lipca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie T-138/04 Cementir — Cementerie del Tirreno
SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności pisma Komisji określają-
cego sumę odsetek za zwłokę w zapłacie grzywny nałożonej
na skarżącą — Pojęcie aktu potwierdzającego wcześniejszy

akt — Dopuszczalność)

(2005/C 229/46)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-138/04 Cementir — Cementerie del Tirreno SpA
z siedzibą w Rzymie (Włochy), reprezentowana przez D. Fosse-
larda i P. Fattoriego, adwokatów, przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (pełnomocnicy: R. Lyal oraz V. Di Bucci), mającej
za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności pisma Komisji
z dnia 28 stycznia 2004 r. określającego sumę odsetek za
zwłokę w zapłacie grzywny należnej od skarżącej, Sąd (druga
izba), w składzie: prezes J. Pirrung, N. J. Forwood i S. Papa-
savvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 20 czerwca
2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżąca obciążona zostaje kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004.
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