
Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie
środków tymczasowych z dnia 14 września 2007 r. —

AWWW przeciwko FEACVT

(Sprawa T-211/07 R)

(Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetar-
gowa— Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Brak pilnego charakteru)

(2007/C 283/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World
(Göttingen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Schreier)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy (FEACVT) (przedstawiciel: C. Callanan,
solicitor)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Europejskiej Fundacji
na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy dotyczącej przetargu
nr 2007/S 13-014125 określonego jako „świadczenia usług w
zakresie informacji i analiz dotyczących jakości pracy i zatrud-
nienia, stosunków w pracy i restrukturyzacji na szczeblu euro-
pejskim” do czasu rozpoznania przez Sąd skargi co do istoty.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie wnio-
sków tymczasowych z dnia 28 września 2007 r. — Francja

przeciwko Komisji

(Sprawa T-257/07 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Zdrowie zwierząt — Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 —
Zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii
— Rozporządzenie (WE) nr 727/2007 — Wniosek o zawie-
szenie wykonania — Fumus boni juris — Pilny charakter —

Wyważenie wchodzących w grę interesów)

(2007/C 283/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard,
G. de Bergues, R. Loosli oraz A. During, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
M. Nolin, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania pkt 3 załącznika do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.
zmieniającego załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 165, str. 8), w
zakresie w jakim wprowadza on pkt 2.3 lit. b) ppkt iii), pkt 2.3
lit. d) i pkt 4 do rozdziału A załącznika VII do rozporządzenia
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U. L 147, str.1)

Sentencja

1) Stosowanie pkt 3 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającego załączniki
I, III, VII i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobie-
gania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych
encefalopatii zostaje zawieszone do czasu ogłoszenia wyroku
kończącego postępowanie w sprawie, w zakresie w jakim wprowadza
on pkt 2.3 lit. b) ppkt iii), pkt 2.3 lit. d) i pkt 4 do rozdziału A
załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 z dnia
22 maja 2001 r.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
13 września 2007 r. — Berliner Institut für Vergleichende

Sozialforschung przeciwko Komisji

(Sprawa T-292/07 R)

(Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Brak skargi głównej — Niedopuszczalność)

(2007/C 283/52)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Berliner Institut für Vergleichende Sozialfor-
schung eV (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: L. Bechtel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania not obciążeniowych
nr 3240905385, 3240905379, 3240905378 i 3240905393
wystawionych przez Komisję w ramach umów JAI/DAP/2000/
338-C, JAI/2001/DAP/161/C, JAI/2002/DAP/094-W i JAI/2003/
DAP/080-W

Sentencja postanowienia

1) Wniosek jest niedopuszczalny

2) Wnioskodawczyni ponosi swoje własne koszty

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2007 r. — Dimos
Peramatos przeciwko Komisji

(Sprawa T-312/07)

(2007/C 283/53)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimos Peramatos (Perama, Grecja) (przedstawi-
ciele: adwokaci G. Gerapetritis i P. Petropoulos)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonego działania w taki
sposób, że jakiekolwiek zobowiązanie skarżącego do zwrotu
kwot wypłaconych mu w ramach programu LIFE97/ENV/
GR/000380 zostanie uchylone, lub w drugiej kolejności
zmiana zaskarżonego działania w taki sposób, że skarżący
zostanie zobowiązany do zapłaty kwoty 93 795,32 euro,
która wynika z obliczenia kosztów niekwalifikujących się do
refundacji, jak przyznała sama Komisja;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania i wydatkami na
uprawnionych do reprezentacji adwokatów.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga ma na celu stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotyczącej noty obciążeniowej
nr 3240504536, dostarczonej skarżącemu w dniu 17 maja
2007 r. za pośrednictwem komornika sądowego, skierowanej
do Dimos Peramatos (gminy Perama) w celu zwrotu wkładu
finansowego wypłaconego przez Komisję w ramach subwencji
przyznanej Dimos Peramatos decyzją Komisji C(97)
1997/29 wersja ostateczna.

Skarżący podnosi błąd co do faktów w i wadliwą wykładnię
decyzji Komisji. W szczególności jego obowiązek polegał
wyłącznie na zasadzeniu drzew, a w żadnym wypadku na utrzy-
maniu ich następnie przy życiu, gdyż gmina nie może odpo-
wiadać za ich ewentualne późniejsze zniszczenie. Obowiązek
prawny gminy wyczerpał się zatem wraz z przekazaniem dzieła
i w związku z tym zwrot długu nie jest możliwy z wyjątkiem
przypadków, w których przedłożone opisy nie spełniły ustalo-
nych w decyzji warunków kwalifikacji do otrzymania dotacji.

Ponadto skarżący podnosi, że zaskarżone działanie narusza
ogólne zasady obowiązku uzasadnienia działań instytucji wspól-
notowych i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Skarga wniesiona w dniu 7 września 2007 r. — FMC
Chemical i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-350/07)

(2007/C 283/54)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: FMC Chemical SPRL (Bruksela, Belgia), Arysta
Lifesciences SAS (Nogueres, Francja), Belchim Crop Protection
NV (Londerzeel, Belgia), FMC Foret SA (Barcelona, Hiszpania),
F&N Agro Slovensko s.r.o. (Bratysława, Słowacja), F&N Agro
Česká republika s.r.o. (Praga, Republika Czeska), F&N Agro
Polska (Warszawa, Polska), FMC Corp. (Philadelphia, Stany Zjed-
noczone) (Przedstawiciele: K. Van Maldegem i C. Mereu, adwo-
kaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2007/416/WE

— Stwierdzenie niezgodności z prawem i nieskuteczności
wobec skarżących oraz w stosunku do procedury oceny
karbofuranu art. 20 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1490/2002

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podnoszone przez skarżące są
takie same lub podobne, jak w sprawie T-326/07 Cheminova i
in. przeciwko Komisji
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