
Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z 
dnia 20 marca 2006 r. odmawiającej skarżącej, wdowie po 
byłym członku Trybunału Obrachunkowego, renty rodzinnej 
na tej podstawie, że w chwili śmierci nie został spełniony 
warunek pięcioletniego stażu małżeńskiego (sprawa zarejestro
wana poprzednio pod nr F-46/08 i przekazana przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej) 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Thérèse Nicole Thoss zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 5.07.2008 (poprzednio sprawa F-46/08). 

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 
lipca 2009 r. — Sniace, SA (Madryt, Hiszpania) przeciwko 

Komisja Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-238/09 R) 

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Decyzja uznająca pomoc za sprzeczną ze wspólnym rynkiem 
i nakazująca jej zwrot — Wniosek o zawieszenie wykonania 
— Uchybienie wymogom formalnym — Niedopuszczalność) 

(2009/C 220/69) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Sniace, SA (Madryt, Hiszpania), (przedstawiciel: 
F. J. Moncholí Fernández, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
C. Urraca Caviedes, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2009) 
1479 ostatecznej z dnia 10 marca 2009 r. dotyczącej środka 
pomocowego nr C5/2000 (wcześniej NN 118/1997) udzielo
nego przez Hiszpanię na rzecz Spółki Sniace, S.A., Torrelavega, 
Kantabria, i z zmieniającej decyzję 1999/395/WE z dnia 28 
października 1998 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Edificios Inteco 

(Sprawa T-235/09) 

(2009/C 220/70) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
G. Valero Jordana, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Edificios Inteco, SL (Valladolid, Hiszpania) 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie, by pozwana zwróciła na rzecz skarżącej kwotę 
157 238,07 Eur wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 
81 686,22 Eur do dnia 1 czerwca 2009 r. oraz dalszymi 
odsetkami w wysokości 21,73796 Eur/dzień od dnia 2 
czerwca 2009 r. do dnia całkowitej zapłaty długu, 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja żąda częściowego zwrotu kwot wypłaconych tytułem 
zaliczki na rzecz Edificios Inteco SL w ramach umowy doty
czącej projektu „Energy — Comfort 2000 Phase I”, obejmującej 
budowę biurowca w mieście Valladolid (Hiszpania), która 
została rozwiązana przez Komisję. 

Jako podstawę żądań skarżąca podnosi brak wykonania zobo
wiązań umownych przez pozwaną. 

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2009 r. — (AECOPS) 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-256/09) 

(2009/C 220/71) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Associação de Empresas de Construção, Obras 
Públicas e Serviços (AECOPS) (Lizbona, Portugalia) (przedstawi
ciele: J.L. da Cruz Vilaça i L. Pinto Monteiro, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej doty
czącej sprawy 89 0771 P1 z dnia 21 czerwca 2005 r.
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