
Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
2005/566/WE z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie postępo-
wania na podstawie art. 81 WE oraz art. 53 Porozumienia
o EOG (Sprawa COMP/E-2/37.533 — Chlorek cholinowy)
(streszczenie decyzji w Dz.U. 2005, L 190, str. 22)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemi-
cals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV i Akzo Nobel
Functional Chemicals BV zostają obciążone kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 143 z 11.6.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2007 r.
— Angelidis przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-113/05) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie na stanowisko
w grupie zaszeregowania A2 — Odrzucenie kandydatury —
Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Skarga o

stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie)

(2008/C 22/77)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Angelidis (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele:
A. Bencomo Weber, J.F. de Wachter i A. Lukošiūtė, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Euro-
pejskiego o odrzuceniu kandydatury skarżącego na stanowisko
dyrektora dyrekcji „sprawy budżetowe” w dyrekcji generalnej
komisji odpowiedzialnych za politykę wewnętrzną Parlamentu i
o powołaniu innego kandydata na to stanowisko, a także
wniosek o odszkodowanie tytułem naprawienia szkody jakoby
poniesionej przez skarżącego z powodu odrzucenia jego kandy-
datury.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji biura Parlamentu Europejskiego z
dnia 24 lutego 2004 r. o powołaniu Alfreda De Feo na stano-

wisko dyrektora dyrekcji „sprawy budżetowe” w dyrekcji generalnej
komisji odpowiedzialnych za politykę wewnętrzną Parlamentu.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Parlament zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 115 z 14.5.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2007 r.
— Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-308/05) (1)

(Fundusze strukturalne — Współfinansowanie — Rozporzą-
dzenia (WE) nr 1260/1999 i 448/2004 — Warunki zakwalifi-
kowania do wsparcia zaliczek wypłacanych przez instytucje
krajowe w ramach systemów pomocy państwa lub w związku z
przyznaniem pomocy — Dowód wykorzystania pomocy przez
beneficjentów ostatecznych — Skarga o stwierdzenie nieważ-

ności — Akt zaskarżalny)

(2008/C 22/78)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: początkowo
A. Cingolo, następnie P. Gentili, avvocati dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Flynn i M. Velardo, pełnomocnicy, wspierani przez G. Faedo,
avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji zawartych rzekomo w
pismach Komisji nr 5272 z dnia 7 czerwca 2005 r., nr 5453 z
dnia 8 czerwca 2005 r., nr 5726 i 5728 z dnia 17 czerwca
2005 r. i nr 5952 z dnia 23 czerwca 2005 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.
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