
Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji E (2006) 3181 wersja
ostateczna z dnia 6 lipca 2006 r. przewidującej z jednej strony
przerwanie projektu „Conservation actions in the Northern
Pindos National Park” (Grecja) (Ellas — LIFE03 NAT/GR/
000089), a z drugiej strony zwrot zaliczki wypłaconej skarżącej
tytułem wspólnotowego wsparcia finansowego udzielonego jej
w ramach wykonania decyzji Komisji C (2003) 2919 wersja
ostateczna z dnia 4 września 2003 r.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias
zoïs Arktouros pokryje swoje własne koszty, jak również koszty
poniesione przez Komisję.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 maja
2008 r. — Kronberger przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-18/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt dotyczącego
wyborów członków Parlamentu Europejskiego — Termin
do wniesienia skargi — Brak właściwości Sądu —

Niedopuszczalność)

(2008/C 171/64)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Hans Kronberger (Wiedeń, Austria) (przedsta-
wiciel: adwokat W. Weh)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: Krück,
N. Lorenz i M. Windisch, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. rozstrzygającej wszczęty z
inicjatywy skarżącego spór w przedmiocie ważności mandatu
Andreasa Mölzera uznając podnoszone przez niego zarzuty,
przedstawione zgodnie z przepisami art. 12 Aktu dotyczącego
wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych
wyborach bezpośrednich, za bezzasadne.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Hans Kronberger zostaje obciążony kosztami postępowania, w tym
kosztami postępowania w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych.

(1) Dz.U. C 69 z 24.3.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja
2008 r. — Lactalis Gestion Lait i Lactalis Investissements

przeciwko Radzie

(Sprawa T-29/07) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2006/112/WE — Uchylenie pierwszej dyrektywy VAT —
Częściowe stwierdzenie nieważności — Brak indywidualnego

oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2008/C 171/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strony skarżące: Lactalis Gestion Lait SNC i Lactalis Investisse-
ments SNC (Laval, Francja) (przedstawiciel: A. Philippart,
adwokat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A.-M.
Colaert i M. Iosifidou, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności art. 411 ust. 1 dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347,
str. 1) w zakresie w jakim uchyla on motyw czwarty i ósmy
oraz art. 1 akapit pierwszy i trzeci pierwszej dyrektywy Rady
67/227/WE z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków
obrotowych (Dz.U. L 71, str. 1301).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków interwencyj-
nych Komisji i Królestwa Hiszpanii.
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