
Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
L. Flynn i A. Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie T-444/07 CPEM przeciwko 
Komisji, w którym Sąd oddalił skargę wnoszącego odwołanie o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007) 4645 z dnia 
4 października 2007 r. dotyczącej cofnięcia pomocy przyznanej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) mocą decyzji 
C(1999) 2645 z dnia 17 sierpnia 1999 r. — Mikroprojekty 
wpływające na wzrost zatrudnienia i spójności społecznej — 
Naruszenie prawa do obrony i zasady równego traktowania 
— Nieuwzględnienie pojęcia „współodpowiedzialność” — Naru
szenie zasady pewności prawa wynikające z istnienia kilku 
różnych wersji „przewodnika promotora” — Wątpliwości doty
czące możliwości stosowania rozporządzenia Rady nr 
1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól
nego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, s. 1), na którym 
bazuje decyzja OLAF-u. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) 
zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 312 z 19.12.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 1 lipca 2010 r. — DSV 
Road NV przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-358/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Kodeks celny — Przywóz dyskietek pochodzą
cych z Tajlandii — Pokrycie retrospektywne należności celnych 
przywozowych — Wniosek o umorzenie należności celnych 

przywozowych) 

(2010/C 288/25) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: DSV Road NV (przedstawiciele: A. Poel
mans i G. Preckler, advocaten) 

Druga strona postępowania: (przedstawiciel: L. Bouyon, pełno
mocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z 
dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie T-219/07 DSV Road przeciwko 
Komisji, na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. wska
zującej władzom belgijskim, że uzasadnione jest dokonanie 
zaksięgowania retrospektywnego należności celnych przywozo
wych od dyskietek pochodzących z Tajlandii i że nie jest 
uzasadnione umorzenie tych należności (sprawa REC 05/02). 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) DSV Road NV zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 lipca 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di 
cassazione — Włochy) — Gennaro Curia przeciwko 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle 

Entrate 

(Sprawa C-381/09) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Szósta 
dyrektywa VAT — Zakres zastosowania — Zwolnienia z 
podatku VAT — art. 13 część B lit. d) pkt 1 — Udzielanie 
oraz pośredniczenie w sprawach kredytu, oraz zarządzanie 

kredytem — Pożyczki lichwiarskie) 

(2010/C 288/26) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Corte suprema di cassazione 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Gennaro Curia 

Strona pozwana: Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Agenzia delle Entrate
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