
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 kwietnie 2009 r. 
— CESD-Communautaire przeciwko Komisji 

(Sprawa T-289/06) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne — Stwierdzenie istotnego braku 
wykonania zobowiązań umownych — Artykuł 93 ust. 1it. f) 
rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 — Skarga o 
stwierdzenie nieważności — Naruszenie prawa i błędne usta
lenie stanu faktycznego — Właściwość Sądu — Interes 
prawny — Dopuszczalność — Nadużycie władzy — Oczy

wisty błąd w ocenie — Uzasadnienie — Prawo do obrony) 

(2009/C 129/21) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Centre européen pour la statistique et le déve
loppement ASBL (CESD-Communautaire) (Luksemburg, 
Luksemburg) (przedstawiciele: D. Grisay i D. Piccininno, 
avocats) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: G. Wilms i J.-F. Pasquier, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 11 
sierpnia 2006 r., w którym poinformowała ona skarżącą o 
podjęciu decyzji o stwierdzeniu istotnego braku wykonania 
zobowiązań umownych w zakresie kilku różnych wskazanych 
umów, na mocy art. 93 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Rady (WE, 
Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, s. 1). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Centre européen pour la statistique et le développement ASBL 
(CESD-Communautaire) zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 310 z 16.12.2006. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
Komisja przeciwko Berrisfordowi 

(Sprawa T-473/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Funkcjonariusze — 
Awans — Awans za 2005 r. — Artykuł 45 Statutu — 
Porównawcze badanie zasług — Obowiązek uwzględnienia 
okoliczności uprzedniego przedstawienia do awansu funkcjo

nariusza) 

(2009/C 129/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
D. Martin i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Inni uczestnicy postępowania: Michael Berrisford (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: É. Boigelot, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) wydanego w dniu 10 października 2007 r. w sprawie F- 
107/06 Berrisford przeciwko Komisji, dotychczas niepublikowa
nego w Zbiorze, zmierzającego do uchylenia tego wyroku. 

Sentencja wyroku 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty ponie
sione przez Michaela Berrisforda w pierwszej instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z dnia 8.3.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 marca 
2009 r. — Scientific and Technological Committee of 

AGH i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-125/07) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie zaniechania — Technologie składo
wania dwutlenku węgla do złóż — Brak zajęcia stanowiska 

przez Komisję — Niedopuszczalność) 

(2009/C 129/23) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Scientific and Technological Committee of AGH 
University of Science and Technology (Kraków, Rzeczpospolita 
Polska); Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska 
(Kraków); Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych 
Chemkop-Geowiert sp. z o.o. (Kraków); Stowarzyszenie Obrony
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Środowiska (Kraków); Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
(Kraków); Niezależne Forum Ochrony Biosfery Ziemi (Skawina, 
Rzeczpospolita Polska); Jan Adamczyk (Kraków); Emanuel Lipar
towski (Kraków) (przedstawiciel: adwokaci: początkowo A. 
Żuraniewski, następnie M. Rogoziński i B. Balcerzak) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich. (przedstawi
ciele: A. Alcover San Pedro i M. Kaduczak, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie zaniechania działania przez Komisję, 
która nie zajęła stanowiska w przedmiocie zagrożenia dla 
ludności Unii Europejskiej i związanej z składowaniem i pochła
nianiem dwutlenku węgla do złóż geologicznych na powierz
chnie ziemi oraz nie podjęła odpowiednich środków w celu 
ochrony zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Scientific and Technological Committee of AGH University of 
Science and Technology, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony 
Środowiska, Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno — Wiertniczych 
Chemkop-Geowiert sp. z o.o., Stowarzyszenie Obrony Środowiska, 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Niezależne Forum Ochrony 
Biosfery Ziemi, Jan Adamczyk oraz Emanuel Lipartowski zostają 
obciążeni kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 140 z 23.6.2007 r. 

Skarga wniesiona w dniu 24 lutego 2009 r. — Grecja 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-81/09) 

(2009/C 129/24) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: K. Meidanis i 
E. Lampadarios, wspomagani przez M. Tassopoulou) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2008) 8573 z 
dnia 15 grudnia 2008 r. zmniejszającej pomoc finansową z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
przyznaną na rzecz Grecji w ramach realizacji celu 1 
programu operacyjnego „Dostępność i drogi główne” na 
mocy decyzji Komisji C (94) 3579 z dnia 16 grudnia 
1994 r. zatwierdzającej pomoc finansową z EFRR, CCI nr 
94.08.09.019, w zakresie, w jakim decyzja ta zmniejsza 
wysokość pomocy finansowej poprzez wprowadzenie 
korekt finansowych w kwotach 11 946 583,53 EUR i 
17 488 622 EUR, co opisano bliżej w treści skargi; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Strona skarżąca stoi na stanowisku, iż należy stwierdzić nieważ
ność zaskarżonej decyzji z następujących względów: 

Po pierwsze — według strony skarżącej — zaskarżoną decyzję 
wydano z naruszeniem podstawowego wymogu proceduralnego 
wynikającego z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 
4253/88 ( 1 ), gdyż kontrola, w oparciu o którą dokonano korekt 
finansowych i wprowadzono je w życie w odniesieniu do 
pewnych projektów, została przeprowadzona przy udziale 
osób, które nie były członkami personelu Komisji. Ponadto 
strona skarżąca twierdzi, iż naruszono zasadę przejrzystości, 
gdyż sprawozdanie z audytu ani nie wymienia nazwisk uczest
niczących w audycie audytorów zatrudnionych przez firmę 
prywatną, ani nie zostało ono podpisane przez te osoby. 

Po drugie strona skarżąca podnosi, że decyzja nie zawiera 
wystarczającego, jasnego i precyzyjnego uzasadnienia. 

Po trzecie strona skarżąca twierdzi, iż zaskarżoną decyzję 
wydano z naruszeniem prawa, w szczególności dlatego, że i) 
zastosowano przepis, który nie obowiązywał w okresie realizacji 
programu, tj. w latach 1994–1999 oraz ii) Komisja dokonała 
błędnej wykładni przepisów prawa greckiego transponujących 
dyrektywę wspólnotową, a w każdym razie dlatego, że uzasad
nienie decyzji jest niewystarczające. 

Po czwarte strona skarżąca utrzymuje, iż wydając zaskarżoną 
decyzję Komisja błędnie oceniła okoliczności faktyczne (błąd co 
do okoliczności faktycznych) oraz naruszyła zasadę proporcjo
nalności. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4253/88 z dnia 19 grudnia 1988 r. 
ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 
2052/88 w odniesieniu do koordynacji działań różnych funduszy 
strukturalnych między nimi oraz z operacjami Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i innymi istniejącymi instrumentami finansowymi 
(Dz.U. L 374, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2009 r. — Pollmeier 
Massivholz przeciwko Komisji 

(Sprawa T-89/09) 

(2009/C 129/25) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG (Creuz
burg, Niemcy) (przedstawiciele: J. Heithecker i F. von Alemann, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europej
skich z dnia 21 października 2008 r. wydanej w postępo
waniu „Pomoc państwa N 512/2007 — Niemcy, Abalon 
Hardwood GmbH”;
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