
Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008 

Postanowienie Sądu z dnia 29 czerwca 2010 r. — 
Mauerhofer przeciwko Komisji 

(Sprawa T-515/08) ( 1 ) 

(Wielokrotna umowa ramowa „Komisja 2007” — Rekrutacja 
ekspertów z zakresu działań dotyczących pomocy przyznanej 
na rzecz państw trzecich — Wiedza fachowa — Środek przy
jęty przez Komisję dotyczący liczby świadczonych dni pracy 
płatnych na podstawie faktury — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Brak aktu będącego podstawą wniesienia 
skargi — Niedopuszczalność — Skarga odszkodowawcza — 
Związek przyczynowy — Skarga oczywiście pozbawiona 

podstawy prawnej) 

(2010/C 221/72) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Volker Mauerhofer (Wiedeń, Austria) (przedsta
wiciel: adwokat J. Schartmüller) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: S. Boelaert, 
pełnomocnik) 

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności nakazu administ
racyjnego Komisji z dnia 9 września 2008 r. zmieniającego 
umowę szczególną 2007/146271, zawartą pomiędzy Komisją 
a podmiotem odpowiedzialnym, na podstawie umowy ramowej, 
za realizację przedsięwzięcia „Analiza kartograficzna łańcucha 
wartości” realizowanego w Bośni i Hercegowinie, obniżającego 
liczbę płatnych dni roboczych przyznanych skarżącemu na 
wykonanie zadań wynikających z umowy, którą skarżący zawarł 
z podmiotem odpowiedzialnym za realizację powyższego 
przedsięwzięcia, którego koszty na postawie faktur wystawio
nych przez ten podmiot, ponosi Komisja oraz, po drugie, 
żądanie odszkodowania wraz z odsetkami. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Volker Mauerhofer zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009 

Postanowienie Sądu z dnia 16 czerwca 2010 r. — Biocaps 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-24/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Decyzja 
nakazująca poddanie się kontroli — Artykuł 20 ust. 4 rozpo
rządzenia (WE) nr 1/2003 — Istnienie adresata decyzji — 

Oczywisty brak podstawy prawnej skargi) 

(2010/C 221/73) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Biocaps (Orsay, Francja) (przedstawiciele: adwo
kaci Y.-R. Guillou, H. Speyart van Woerden i T. Verstraeten) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2008) 6524 z dnia 
29 października 2008 r., wydanej w sprawie COMP/39510, 
nakazującej Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, 
jak również wszystkim podmiotom kontrolowanym przez nie 
bezpośrednio lub pośrednio, poddanie się kontroli na podstawie 
art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1/2003, z dnia 16 
grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konku
rencji ustanowionych w art. 81 [WE] i 82 [WE] (Dz.U L 1, s.1) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Biocaps pokryje własne koszty a także koszty poniesione przez 
Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009
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