DOM AF 27.4.1995 — SAG T-443/93

RETTENS D O M (Anden Udvidede Afdeling)
27. april 1995 *

I sag T-443/93,

Casillo Grani sne, San Giuseppe Vesuviano (Italien), ved advokaterne Mario Siragusa, Rom, Maurizio D'Albora, Napoli, og Giuseppe Scassellati-Sforzolini,
Bologna, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat Ernest Arendt, 8-10, rue
Mathias Hardt,

sagsøger,

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Michel Nolin, Daniel Calleja
y Crespo og Richard Lyal, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georgios Kremlis, Kommissionens
Juridiske Tjeneste, Wagner-Centret, Kirchberg,

sagsøgt,

støttet af

*

Processprog: italiensk.
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Italgrani SpA, Napoli (Italien), ved advokat Aurelio Pappalardo, Trapani, advokaterne Luigi Sico og Felice Casucci, Napoli, og advokaterne Massimo Annesi og
Massimo Merola, Rom, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat Alain
Lorang, 51, rue Albert I er ,

intervenient,

angående en påstand om amodiation af Kommissionens beslutning 91/474/EØF af
16. august 1991 om den italienske statsstøtte til selskabet Italgrani med henblik på
opførelse af et agro-food-kompleks i Mezzogiorno (EFT L 254, s. 14),

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Udvidede Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, B. Vesterdorf, og dommerne D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner og A. Kalogeropoulos,

justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter mundtlig forhandling den 9.
november 1994,

afsagt følgende
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Dom

1

Ved stævning indleveret til Domstolens Justitskontor den 2. december 1991 har
sagsøgeren, Casillo Grani sne, i medfør af traktatens artikel 173 anlagt sag med
påstand om annullation af Kommissionens beslutning 91/474/EØF af 16. august
1991 om den italienske statsstøtte til selskabet Italgrani med henblik på opførelse
af et agro-food-kompleks i Mezzogiorno (EFT L 254, s. 14).

2

Ved kendelse af 8. februar 1993 har Domstolens præsident tilladt Italgrani SpA at
indtræde i sagen til støtte for Kommissionens påstande.

3

Ved kendelse af 27. september 1993 henviste Domstolen sagen til Retten i medfør
af artikel 4 i Rådets afgørelse 93/350/Euratom, EKSF, E Ø F af 8. juni 1993 om
ændring af afgørelse 88/591/EKSF, EØF, Euratom om oprettelse af De Europæiske
Fællesskabers Ret i Første Instans (EFT L 144, s. 21). Retten har henvist sagen til
Anden Udvidede Afdeling.

4

Ved kendelse af 28. september 1994 har formanden for Anden Udvidede Afdeling
besluttet at forene sagen med sag T-435/93, ASPEC m.fl. mod Kommissionen, og
sag T-442/93, AAC m.fl. mod Kommissionen, med henblik på den mundtlige forhandling.

5

Efter fastsættelsen af datoen for den mundtlige forhandling har en af advokaterne
for Casillo Grani ved skrivelse indleveret til Rettens Justitskontor den 3. oktober
1994 meddelt Retten, at selskabet er erklæret konkurs. Telefonisk har advokaten
efterfølgende meddelt, at selskabet ikke ville være repræsenteret ved den mundtlige
forhandling den 9. november 1994, og at han havde anmodet kurator i konkursboet om tilladelse til at fortsætte sagen.
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6

Ved telefax indgået til Rettens Justitskontor den 2. november 1994 har samme
advokat fremsendt en kopi af en afgørelse truffet af skiftedommeren, hvorefter
kurator i konkursboet med henblik på retsforhandlingerne for Retten pålægges at
vælge adresse hos advokaterne Siragusa og Scassellati-Sforzolini. Sagsøgeren var
ikke repræsenteret ved den mundtlige forhandling den 9. november 1994.

7

Det bemærkes, at det fremgår af sagen, at den retlige interesse, det sagsøgende selskab påberåbte sig, var baseret på, at det hævdede at konkurrere med det selskab,
der stod som modtager af den i den anfægtede beslutning omhandlede støtte. For
så vidt som det sagsøgende selskab måtte have haft en sådan retlig interesse, består
den ikke, efter at selskabet er erklæret konkurs.

8

Det bemærkes endvidere, at ifølge de oplysninger, intervenienten Italgrani er fremkommet med under den mundtlige forhandling, er støtten i øvrigt ikke blevet
udbetalt. Beslutningen har derfor heller ikke kunnet berøre Casillo Grani's konkurrencemæssige stilling, inden selskabet blev erklæret konkurs.

9

Det er herefter ufornødent at træffe afgørelse i sagen, som vil være at slette af Rettens register.

Sagens omkostninger

10

Procesreglementets artikel 87, stk. 6, bestemmer, at såfremt det er ufornødent at
træffe afgørelse om sagens genstand, er Retten frit stillet i sin afgørelse om sagens
omkostninger. I den foreliggende sag finder Retten, at sagsøgeren bør betale sagens
omkostninger, herunder intervenientens.
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På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Udvidede Afdeling)

1) Sag T-443/93 slettes af Rettens register.

2) Sagsøgeren betaler sagens omkostninger, herunder intervenientens.

Vesterdorf

Barrington
Kirschner

Saggio

Kalogeropoulos

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 27. april 1995.

H. Jung
Justitssekretær
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B. Vesterdorf
Afdelingsformand

