
Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności aktu Komisji
odrzucającego wnioski skarżących zmierzające do wycofania
substancji zwanej kalafonią z listy substancji uczulających,
umieszczonej w załączniku I do dyrektywy Rady 67/548/EWG
z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta-
wodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz.U. 1967, 196, str. 1), a po drugie żądanie napra-
wienia poniesionej szkody.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżące pokrywają swoje własne koszty, jak i koszty poniesione
przez stronę pozwaną.

3) Interwenient ponosi swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 7 z 10.01.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 stycznia
2006 — Dimos Ano Liosion i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-85/05) (1)

(Niedopuszczalność — Podmioty nie będące adresatami aktów
wspólnotowych — Dotkliwość bezpośrednia)

(2006/C 74/38)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimos Ano Liosion (Grecja), Theodora Goula,
Argyris Argyropoulos, Ioannis Manis, Eleni Ntalipi, Vasilis
Papagrigoriou i Giorgos Fragkalexis (Ano Liossia, Grecja)
[Przedstawiciel: adwokat G. Kalavros]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: D. Triantafyllou i L. Flynn, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji E (2004) 5522
Komisji z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczącej przyznania
pomocy finansowej przez Fundusz Spójności na rzecz projektu

zatytułowanego „Budowa Pierwszej fazy drugiego składowiska
odpadów w Attyce Zachodniej w Skalistiri, gmina Fyli”;

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2005 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 stycznia
2006 r. w sprawie Finlandia przeciwko Komisji

(Sprawa T-177/05) (1)

(Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności —
Działanie niewywołujące skutków prawnych — Środki
własne Wspólnot Europejskich — Postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Odsetki za zwłokę przewidziane w art. 11 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1150/2000 — Negocjacje dotyczące poro-

zumienia w sprawie warunkowej płatności)

(2006/C 74/39)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Republika Finlandii (Przedstawiciele: T. Pynnä i
A. Guimaraes –Purokoski)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Wilms i P. Aalto)

Okoliczności faktyczne postępowania

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (Dyrekcja
Generalna ds. Budżetu) zawartej w piśmie z dnia 28 lutego
2005 r., potwierdzonej w piśmie z dnia 25 kwietnia 2005 r., w
której Komisja odmówiła wszczęcia negocjacji z Republiką
Finlandii w ramach wszczętego na podstawie art. 226 WE
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego nr 2003/2180, którego przedmiotem jest
warunkowa płatność przez Finlandię należności celnych
nałożonych z mocą wsteczną wraz z odsetkami za zwłokę
liczonymi od dnia wymagalności do dnia dokonania zapłaty.
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