
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 kwietnia
2008 r. — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée

przeciwko Komisji

(Sprawa T-302/04) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Utworzenie punktu informacyjnego
Europa — Porozumienie zawarte między Komisją a skarżącą
— Oczywisty brak właściwości Sądu — Skarga oczywiście

bezzasadna)

(2008/C 171/61)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée
(Awinion, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Martineau)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J.-F. Pasquier i E. Manhaeve, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga, oparta na klauzuli arbitrażowej, o zasądzenie od Komisji
na rzecz skarżącej łącznej kwoty 394 066,76 euro z tytułu
podnoszonego przez skarżącą uchybienia zobowiązaniom
umownym wynikającym z porozumienia dotyczącego utwo-
rzenia punktu informacyjnego Europa w Awinionie

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona

2) Maison de l'Europe Avignon Méditerranée zostaje obciążony kosz-
tami postępowania

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 maja
2008 r. — SNIV przeciwko Komisji

(Sprawa T-327/04) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa —
Termin na wniesienie skargi — Początek biegu terminu —
Publikacja skróconego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym — Strona internetowa — Niedopuszczalność)

(2008/C 171/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Syndicat national de l'industrie des viandes
(SNIV) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: N. Coutrelis
i S. Henneresse, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Triantafyllou i A. Stobiecka-Kuik, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Francuska
(przedstawiciel: G. de Bergues, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C
(2004) 936 wersja ostateczna z dnia 30 marca 2004 r. doty-
czącej środków pomocy planowanych przez władze francuskie
na finansowanie publicznej usługi utylizacji (pomoc państwa
N 515/2003 — Francja)

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Syndicat national de l'industrie des viandes (SNIV) zostaje obcią-
żony własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez
Komisję.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 stycznia
2008 r. — Arktouros przeciwko Komisji

(Sprawa T-260/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE)
nr 1655/2000 — Wstrzymanie pomocy finansowej przyznanej
na realizację projektu ekologicznego — Decyzja przewidująca
przerwanie projektu i zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki
— Akt potwierdzający — Upływ terminu na wniesienie skargi

— Niedopuszczalność)

(2008/C 171/63)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perival-
lontos kai agrias zoïs Arktouros (Saloniki, Grecja) (przedstawi-
ciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, adwokaci)

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