
zmniejszającej na kwotę 48 504 201 escudo dofinanso
wanie przyznane decyzją C(89)0570 z dnia 22 marca 
1989 r. i nakazującej zwrot kwoty 53 310 198 escudo; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie prawa do wcześniejszego wysłuchania: skarżącej nie 
dano możliwości przedstawienia uwag przed podjęciem osta
tecznej decyzji o zmniejszeniu dofinansowania, co oznacza 
naruszenie istotnego wymogu formalnego, którego nieprzestrze
ganie wiąże się ze stwierdzeniem nieważności decyzji. 

Naruszenie zasady pewności prawa poprzez przedłużanie postę
powania i przekroczenie terminu na podjęcie decyzji. 

Naruszenie obowiązku uzasadnienia: zaskarżona decyzja nie 
wymienia, nawet w sposób zwięzły, powodów, które doprowa
dziły do zmniejszenia dofinansowania. 

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

(Sprawa T-257/09) 

(2009/C 220/72) 

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 0979 P3 z dnia 22 czerwca 2005 r. 
zmniejszającej na kwotę 426 070 escudo dofinansowanie 
przyznane decyzją C(89)0570 z dnia 22 marca 1989 r. i 
nakazującej zwrot kwoty 1 591 128 escudo; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie prawa do wcześniejszego wysłuchania: skarżącej nie 
dano możliwości przedstawienia uwag przed podjęciem osta
tecznej decyzji o zmniejszeniu dofinansowania, co oznacza 
naruszenie istotnego wymogu formalnego, którego nieprzestrze
ganie wiąże się ze stwierdzeniem nieważności decyzji. 

Naruszenie zasady pewności prawa poprzez przedłużanie postę
powania i przekroczenie terminu na podjęcie decyzji. 

Naruszenie obowiązku uzasadnienia: zaskarżona decyzja nie 
wymienia, nawet w sposób zwięzły, powodów, które doprowa
dziły do zmniejszenia dofinansowania 

Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Comitato di Cagliari i 

Gessie 

(Sprawa T-259/09) 

(2009/C 220/73) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
adwokat M. Moretto, A.M. Rouchaud-Joët, N. Barbara, pełno
mocnicy) 

Strona pozwana: Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari 
(Cagliari, Włochy), Alberto Gessa (Cagliari, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— zasądzenie od Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari 
i od Alberta Gessy, tytułem osobistym i solidarnym, zwrotu 
kwoty 15 675 EUR jako należności głównej, powiększonej 
o odsetki za zwłokę w wysokości 7,32 % począwszy od 
dnia 20 maja 2007 r. aż do całkowitej zapłaty należnej 
kwoty; 

— obciążenie Arci Nuova Associazione Comitato di Cagliari i 
Alberta Gessy kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Celem niniejszej skargi jest zasądzenie od wyżej wymienionego 
stowarzyszenia i solidarnie od jego prezesa, zapłaty kwoty 
odpowiadającej kwocie zaliczki wypłaconej przez skarżącą 
tytułem projektu zatytułowanego „ONG-2003-204-Cagliari- 
ARCI-l’Europa dei Migranti”. Projekt ten obejmuje działania o 
charakterze informacyjnym i dokumentacyjnym, w języku 
różnych państw pochodzenia, na temat instytucji europejskich, 
na temat procesu decyzyjnego oraz na temat etapów budowy i 
rozszerzenia europejskiego celem ułatwienia integracji 
migrantów. 

Umowa przewidywała obowiązek przekazania, w pewnym 
określonym terminie, końcowego sprawozdania na temat reali
zacji projektu, ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowal
nych faktycznie poniesionych oraz pełnego wykazu rachunków 
i wydatków związanych z projektem. 

Ponieważ obowiązek ten nie został spełniony, Komisja posta
nowiła wnieść niniejszą skargę.

PL C 220/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.9.2009


