
Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2006 r. — Republika
Portugalii przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-183/06)

(2006/C 212/64)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Republika Portugalii (Lisbona) (Przedstawiciele:
L. Fernandes, pełnomocnik, C. Botelho Moniz, adwokat oraz E.
Maia Cadete, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 28 kwietnia 2006 r. zatytułowanej „decyzja
Komisji z 28/IV/2006 o wyłączeniu z finansowania wspól-
notowego określonych wydatków poniesionych przez
państwa członkowskie z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)”, w części,
w jakiej stosuje wobec Portugalii korektę finansową 100 %
w sektorze lnu, w wysokości 3 135 348,71 EUR.

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejszą skargą zaskarża się decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 28 kwietnia 2006 r. zatytułowanej „decyzja
Komisji z 28/IV/2006 o wyłączeniu z finansowania wspólnoto-
wego określonych wydatków poniesionych przez państwa
członkowskie z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)”, w części, w jakiej
stosuje wobec Portugalii korektę finansową 100 % w sektorze
lnu, w wysokości 3 135 348,71 EUR, w ramach systemu stwo-
rzonego przez rozporządzenie Komisji (EWG) 1164/89 z dnia
28 kwietnia 1989 r. dotyczącego szczegółowych zasad
dotyczących pomocy dla lnu i konopi. (1)

(1) Dz.U. L 121 z 29.4.1989.

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2006 r. — Komisja prze-
ciwko Internet Commerce Network i Dane-Elec Memory

(Sprawa T-184/06)

(2006/C 212/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
L. Ström, pełnomocnik, wspierany przez P. Elvingera, adwo-
kata)

Strona pozwana: Internet Commerce Network i Dane-Elec
Memory

Żądania strony skarżącej

— wezwanie stron w celu ich pojednania, albo

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną oraz

— tytułem żądania głównego zasądzenie od spółki Dane-Elec
Memory wypłaty na rzecz Komisji kwoty 55 878 euro
powiększonej o odsetki za zwłokę z tytułu gwarancji;

— tytułem żądania ewentualnego, zasądzenie od spółki ICN
zwrotu zaliczki w kwocie 55 878 euro wypłaconej przez
Komisję powiększonej o odsetki za zwłokę z tytułu niewy-
konania zobowiązań umownych tej spółki w ramach
projektu Crossemarc;

— obciążenie strony przegrywającej sprawę kosztami postępo-
wania zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu;

— zarządzenie niezwłocznego wykonania wyroku, niezależnie
od odwołania i bez kaucji;

— zastrzeżenie dla skarżącej wszelkich innych uprawnień i
środków procesowych, a w szczególności prawa do
podwyższenia żądanej kwoty.

Zarzuty i główne argumenty

Wspólnota Europejska, reprezentowana przez Komisję, zawarła
w dniu 28 lutego 2001 r., między innymi ze spółką Internet
Commerce Network (ICN), umowę IST-2000-25366 w celu
wdrożenia i wykonania projektu „Cross-lingual Multi Agent
Retail Comparison — Crossemarc” w ramach programu badaw-
czego, rozwojowego i pokazowego w dziedzinie technologii
społeczeństwa informacyjnego (IST) 1998-2002 (1). Listem
gwarancyjnym podpisanym w dniu 1 września 2000 r. spółka
Dane-Elec Memory, spółka-matka ICN, udzieliła gwarancji
wykonania zobowiązań umownych tej ostatniej wobec Komisji
w ramach umowy IST-2000-25366.
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