
2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków o dopusz
czenie do sprawy w charakterze interwenienta złożonych przez 
Vesteda Groep BV, Vereniging van Institutionele Beleggers in 
Vastgoed, Société wallonne du logement, Union sociale pour l’ha
bitat i Comité européen de coordination de l’habitat social (Cecod
has). 

3) Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting 
Volksbelang, Stichting WoonInvest i Stichting Woonstede pokry
wają swe własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję 
Europejską. 

4) Wnioskujące o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze 
interwenientów Vesteda Groep, Vereniging van Institutionele 
Beleggers in Vastgoed, Société wallonne du logement, Union 
sociale pour l’habitat i Cecodhas pokrywają swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2011 r. — Stichting 
Woonpunt i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-203/10) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — System pomocy przyznanej przez Nider
landy na rzecz spółek mieszkalnictwa społecznego — Pomoc 
istniejąca — Decyzja zatwierdzająca zobowiązania państwa 
członkowskiego — Decyzja stwierdzająca zgodność nowej 
pomocy ze wspólnym rynkiem — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie 

— Brak interesu prawnego — Niedopuszczalność) 

(2012/C 49/43) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Stichting Woonpunt (Beek, Niderlandy); Stich
ting Com.wonen (Rotterdam, Niderlandy); Woningstichting 
Haag Wonen (Haga, Niderlandy); i Stichting Woonbedrijf 
SWS.Hhvl (Eindhoven, Niderlandy) (przedstawiciele: P. Glazener, 
E. Henny i T. Ottervanger, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. van 
Vliet, S. Noë i S. Thomas, pełnomocnicy, wspierani przez de 
H. Gilliamsa, adwokata) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2009) 
9963 wersja ostateczna z dnia 15 grudnia 2009 r. dotyczącej 
pomocy państwa E 2/2005 i N 642/2009 — Niderlandy — 
Pomoc istniejąca i pomoc specjalna na projekty dla spółek 
mieszkalnictwa społecznego 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków o dopusz
czenie do sprawy w charakterze interwenienta złożonych przez 
Vesteda Groep BV i przez Vereniging van Institutionele Beleggers 
in Vastgoed, Nederland (Stowarzyszenie inwestorów instytucjonal
nych w sektorze nieruchomości w Niderlandach). 

3) Stichting Woonpunt, Stichting Com.wonen, Woningstichting 
Haag Wonen i Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl pokrywają 
własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

4) Vesteda Groep i Vereniging van Institutionele Beleggers in 
Vastgoed, Nederland (Stowarzyszenie inwestorów instytucjonalnych 
w sektorze nieruchomości w Niderlandach), którzy złożyli wniosek 
o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, ponoszą 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2011 r. — Gooré 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-285/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i 
podmiotów — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Umorzenie postępowania — Skarga o odszkodowanie — 

Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej) 

(2012/C 49/44) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Charles Kader Gooré (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciel: F. Meynot) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen, G. Étienne i M. Chavrier, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady 
(UE) nr 330/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szcze
gólne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 93, s. 10) w zakresie, w 
jakim dotyczy ono skarżącego, a po drugie, żądanie odszkodo
wania. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie żądania stwierdzenia nieważności 
rozporządzenia Rady (UE) nr 330/2011 z dnia 6 kwietnia 
2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakła
dające określone szczególne środki ograniczające skierowane prze
ciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej zostaje umorzone. 

2) Żądanie odszkodowania zostaje oddalone. 

3) Każda strona pokrywa własne koszty. 

4) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji 
Europejskiej o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze 
interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.8.2011.
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