
który zastrzega prawo odwołania się od decyzji dotyczącej działal
ności wchodzącej w zakres zastosowania odpowiednio dyrektyw 
85/337 i 96/61 wyłącznie na rzecz stowarzyszeń ochrony środo
wiska liczących co najmniej 2 000 członków. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 22 stycznia 2010 r. — 
Republika Grecka przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-43/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Decyzja Komisji w sprawie zmniejszenia 
pomocy finansowej początkowo przyznanej z Fundusz Spój
ności na projekt nowego portu lotniczego w Atenach-Spacie 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Zasady niedziałania 
prawa wstecz, pewności prawa i proporcjonalności — Odwo 
łanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2010/C 134/19) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: C. 
Meïdanis i M. Tassopoulou, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
D. Triantafyllou i B. Monte, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z 
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-404/05 Grecja prze
ciwko Komisji, którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji nr E(2005) 3243 z dnia 1 września 
2005 r. dotyczącej zmniejszenia pomocy finansowej począt
kowo przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz projektu nr 
95/09/65/040 dotyczącego nowego międzynarodowego portu 
lotniczego Ateny-Spata 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009 

Postanowienie Trybunału z dnia 29 stycznia 2010 r. — 
Georgios Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji 
Odbudowy (EAO), Komisji Wspólnot Europejskich, która 

wstąpiła w prawa EAO 

(Sprawa C-68/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Służba publiczna 
— Umowa członka personelu tymczasowego zatrudnionego na 

czas nieokreślony — Rozwiązanie umowy) 

(2010/C 134/20) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Georgios Karatzoglou (przedstawiciel: S. A. 
Pappas, dikigoros) 

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Odbudowy 
(EAO), Komisja Wspólnot Europejskich, która wstąpiła w 
prawa EAO (przedstawiciele: D. Martin i J. Currall, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) 
wydanego w dniu 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-471/04 
Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAO) 
— Przekazanie sprawy Sądowi po uchyleniu wyroku — Odda
lenie skargi mającej na celu stwierdzenie nieważności decyzji 
EAO w sprawie rozwiązania umowy członka personelu tymcza
sowego zawartej ze skarżącym — Obowiązek uzasadnienia — 
Nadużycie władzy — Zasada dobrej administracji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) G. Karatzoglou zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009.
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