
Postanowienie Sądu z dnia 22 grudnia 2009 r. — 
Associazione Giùlemanidallajuve przeciwko Komisji 

(Sprawa T-254/08) ( 1 ) 

(Domniemywane naruszenia art. 81 WE i 82 WE — Skarga 
do Komisji — Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska 
przez Komisję kładące kres bezczynności — Umorzenie postę

powania) 

(2010/C 51/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Associazione Giùlemanidallajuve (Cerignola, 
Włochy) (przedstawiciele: L. Misson, A. Kettels, G. Ernes i 
A. Pel, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A Bouquet, 
pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie, zgodnie z art. 232 WE, że Komisja w 
sposób niezgodny z prawem nie zajęła stanowiska w przed
miocie skargi złożonej przez skarżącą, dotyczącej naruszeń 
art. 81 WE i 82 WE, jakich dopuścić się miały: Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), Union des associations européennes de football 
(UEFA) oraz Fédération internationale de football association 
(FIFA). 

Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi. 

2) Associazione Giùlemanidallajuve oraz Komisja Europejska pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 stycznia 
2010 r. — Química Atlântica przeciwko Komisja 

(Sprawa T-71/09) ( 1 ) 

(Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska — Skarga o 
odszkodowanie — Paragraf 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu 

— Niedopuszczalność) 

(2010/C 51/62) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Química Atlântica L da (Lisbona, Portugalia) 
(przedstawiciel: J. Teixeira Alves, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: M. Afonso i 
L. Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na bezczynność zmierzająca do stwierdzenia, że Komisja 
w sposób sprzeczny z prawem powstrzymała się o przyjęcia 
środków koniecznych dla harmonizacji kryteriów klasyfikacji 
taryfowej „fosforanu diwapnia”, a także skarga o zwrot różnicy 
pomiędzy kwotami, jakie skarżąca powinna zapłacić od 1995 r. 
z tytułu należności celnych a kwotami, jakie wynikałyby z 
zastosowania stawki związanej z kodem taryfowym 28 35 25 
90 w przywozie fosforanu diwapnia z Tunezji lub o odszkodo
wanie w równej wartości. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Postępowanie w sprawie wniosku Timab Ibérica SL o przystąpienie 
do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone. 

3) Química Atlântica L da ponosi swoje własne koszty postępowania 
oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
15 stycznia 2010 r. — United Phosphorus przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-95/09 R II) 

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Dyrektywa 91/414/EWG — Decyzja dotycząca niewłączenia 
napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG — Przedłużenie środka w zakresie zawieszenia 

wykonania) 

(2010/C 51/63) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: C. Mereu i K. Van 
Maldegem, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Parpala i 
N. Rasmussen, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o przedłużenie środka w zakresie zawieszenia wyko
nania decyzji Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotyczącej 
niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję (Dz.U. L 326, s. 35).
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Sentencja postanowienia 

1) Obowiązywanie środka w zakresie zawieszenia wykonania ustano
wiony w pkt 1 postanowienia prezesa Sądu Pierwszej Instancji z 
dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie T-95/09 R United Phos
phorus przeciwko Komisji (dotychczas niepublikowanego w 
Zbiorze) zostaje przedłużone do dnia 30 listopada 2010 r., 
przy czym nie może ono wykroczyć poza datę ogłoszenia orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie lub poza datę zakończenia 
przyspieszonego postępowania wszczętego w zakresie napropamidu 
na podstawie art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 33/2008 z 
dnia 17 stycznia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
stosowania dyrektywy Rady 91/414/EWG w odniesieniu do 
zwykłej i przyspieszonej procedury oceny substancji czynnych obję
tych programem prac, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej dyrek
tywy, ale niewłączonych do załącznika I do tej dyrektywy (Dz.U. 
L 15, s. 5). 

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

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 8 stycznia 2010 r. — 
Escola Superior Agrária de Coimbra przeciwko Komisji 

(Sprawa T-446/09) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Program Life — Zwrot części wypłaconych kwot — Zlecenie 
windykacji — Nota obciążeniowa — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Szkoda finansowa — Wyjątkowe okolicznośc 

— Brak pilnego charakteru ) 

(2010/C 51/64) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Escola Superior Agrária de Coimbra (Coimbra, 
Portugalia) (przedstawiciel: adwokat Pais do Amaral) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: G. Braga da Cruz i J.-B. Laignelot, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji obejmujących odpowiednio 
pismo Komisji D (2009) 224268 z dnia 9 września 2009 r. 
w sprawie zlecenia windykacji oraz notę obciążeniową 
nr 3230909105 wydaną przez Komisję w dniu 11 września 
2009 r. na kwotę 327 500,35 EUR 

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 20 listopada 2009 r. — Komisja 
Europejska przeciwko New Acoustic Music i Anna Hildur 

Hildibrandsdottir 

(Sprawa T-464/09) 

(2010/C 51/65) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
A.-M. Rouchaud-Joët, N. Bambara, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokata C. Erkelens) 

Strona pozwana: New Acoustic Music Association (Orpington, 
Zjednoczone Królestwo), Anna Hildur Hildibrandsdottir 
(Orpington) 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie pozwanym zwrotu na rzecz Komisji kwoty 
podstawowej w wysokości 31 136,23 EUR wraz z odset
kami obliczonymi według rocznej stopy procentowej 
7,70 % od dnia 14 stycznia 2008 r. do dnia zapłaty; 

— obciążenie pozwanych kosztami postępowania, w tym kosz
tami poniesionymi przez Komisję. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga dotyczy porozumienia w sprawie subwencji, 
numer umowy 2003-1895/001-001, zawartego pomiędzy 
Komisją Europejską (zwaną dalej „Komisją”) oraz New Acoustic 
Music Association (zwanym dalej „NAMA”), reprezentowanym 
przez Annę Hildur Hildibrandsdottir, w celu realizacji działań 
zatytułowanych CLT2003/A1/GB-317 — European Music 
Roadwork w ramach programu „Kultura 2000” ( 1 ). 

Celem skargi Komisji jest uzyskanie orzeczenia, w którym 
Trybunał nakazuje pozwanym, odpowiedzialnym solidarnie za 
całą kwotę, dokonanie zwrotu na rzecz Komisji kwoty w wyso
kości 31 136,23 EUR wraz z odsetkami za zwłokę, stanowiącej 
różnicę między zaliczką wypłaconą NAMA na przeprowadzenie 
działań przewidzianych w porozumieniu o subwencji oraz 
kwotą, którą NAMA ma prawo otrzymać.
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