
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — 
Sviluppo Globale przeciwko Komisji 

(Sprawa T-6/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne — Procedura przetargowa — Odrzucenie 
oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie 
środków tymczasowych — Utrata szansy — Brak poważnej i 

nieodwracalnej szkody — Brak pilnego charakteru) 

(2010/C 134/63) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Sviluppo Globale (Rzym, Włochy) (przedstawi
ciele: F. Sciaudone, R. Sciaudone i A. Neri, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Costa de 
Oliveira, F. Erlbacher i P. Manzini, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych dotyczących 
postępowania przetargowego EuropeAid/127843/D/SER/KOS, 
mającego za przedmiot wsparcie administracji celnej i skarbowej 
w Kosowie. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 marca 2010 r. — 
Alisei przeciwko Komisji 

(Sprawa T-16/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Program ustanawiający mechanizm pomocy żywnościowej 
przeznaczony dla krajów rozwijających się — Zaproszenie do 
składania wniosków o przyznanie subwencji — Odmowa 
przyznania subwencji — Wniosek o zawieszenie wykonania 
— Brak interesu prawnego — Nieuwzględnienie wymogów 

formalnych — Niedopuszczalność) 

(2010/C 134/64) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Alisei (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: F. Scia
udone, R. Sciaudone i A. Neri, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Prete i P. 
van Nuffel, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego związany z 
dokonaniem wyboru spośród wniosków o przyznanie 
subwencji złożonych w ramach programu „Facility for rapid 
response to soaring food prices in developing countries” 
(Mechanizm szybkiego reagowania na gwałtowny wzrost cen 
żywności w krajach rozwijających się — EuropeAid/ 
128608/C/ACT/Multi). 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2010 r. — Niemcy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-104/10) 

(2010/C 134/65) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: J. 
Möller i adwokat C. von Donat)
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