
Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2006 r. — Komisja prze-
ciwko Burie Onderzoek en Advies

(Sprawa T-179/06)

(2006/C 224/101)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
A. Weimar, pełnomocnik, wspierany przez W. A. M. Ruperta,
advocaat)

Strona pozwana: Burie Onderzoek en Advies B. V. (Nijeholtpade,
Niderlandy)

Żądania strony skarżącej

— zasądzenie od pozwanej 646 871,28 euro na rzecz Komisji,
tj. kwoty głównej w wysokości 454 832,62 euro oraz
odsetek za zwłokę w wysokości 192 039,66 euro wraz z
odsetkami ustawowymi od chwili wniesienia skargi do
całkowitego zaspokojenia żądania;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania oraz kosztami
pozasądowymi.

Zarzuty i główne argumenty

Wspólnota Europejska reprezentowana przez Komisję zawarła
z pozwaną oraz innymi stronami dwie umowy dotyczące
robót, które miały być wykonane w ramach badania i rozwoju
w dziedzinie zaawansowanych technologii komunikacyjnych w
Europie (program RACE II — projekt R2022 Barbara) oraz
zastosowań telematyki w interesie publicznym (program zasto-
sowań telematyki Telepromise).

Zgodnie z umową Komisja podjęła sprawdzanie. Po jego doko-
naniu przesłała pozwanej notę obciążającą. Z ogólnych
warunków umownych wynika, że pozwana jest zobowiązania
do zwrotu różnicy pomiędzy uzgodnionymi kosztami a
płatnościami już dokonanymi przez Komisję, oraz że jest to
przypadek nienależnej płatności w rozumieniu art. 203 szóstej
księgi Nederlands Burgerlijk Wetboek (niderlandzkiego kodeksu
cywilnego), który ma zastosowanie do niniejszych umów.

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2006 r. — Télévision
Française 1 przeciwko Komisji

(Sprawa T-193/06)

(2006/C 224/102)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Télévision Française 1 (Boulogne, Francja)
(przedstawiciele: adwokaci J.P. Hordies i C. Smits)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Komisję
w dniu 22 marca 2006 r. dotyczącej systemu pomocy na
rzecz kina i przemysłu audiowizualnego;

— orzeczenie w sprawie kosztów postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 3 października 2001 r. skarżąca złożyła dwie skargi do
Komisji, w których zażądała stwierdzenia, że zmiany wprowa-
dzone w systemie pomocy w dziedzinie wspierania kina
i przemysłu audiowizualnego we Francji stanowią niezgodną
z prawem pomoc państwa, jako że została ona przyznana
z naruszeniem art. 88 ust. 3 WE, a w każdym razie pomoc
państwa niezgodną ze wspólnym rynkiem.

Decyzją C(2006)832 wersja ostateczna z dnia 22 marca 2006 r.
(Pomoc państwa NN 84/2004 i N 95/2004 — Francja, System
pomocy na rzecz kina i przemysłu audiowizualnego) Komisja
uznała system wsparcia na rzecz produkcji kinematograficznej
i audiowizualnej ustanowiony we Francji za zgodny ze
wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) i d) WE.
Chodzi o decyzję zaskarżoną w niniejszej skardze.

Na poparcie swoich żądań skarżąca podnosi trzy zarzuty.

W zarzucie pierwszym utrzymuje ona, że Komisja naruszyła
istotne wymogi proceduralne, jako że zaskarżona decyzja jest
niewystarczająco uzasadniona w odniesieniu do charakteru
opłat parafiskalnych, charakteru zobowiązań inwestycyjnych
nałożonych na operatorów telewizyjnych i zgodności ze
wspólnym rynkiem innych państwowych środków wsparcia
zakwestionowanych przez skarżącą.
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