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Arrest van het Gerecht van 13 juni 2012 — Insula/
Commissie
(Zaak T-366/09) (1)
(„Arbitragebeding — Overeenkomsten ter financiering van
projecten inzake onderzoek en ontwikkeling — Contracten
Ecres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola,
Respire, Sustainable Communities en Virtual Campus —
Geen bewijsstukken en onverenigbaarheid met contractuele
bepalingen van deel van gedeclareerde kosten — Terugbeta
ling van voorschotten — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid
van beroep — Reconventionele vordering van Commissie”)

Arrest van het Gerecht van 14 juni 2012 — Vereniging
Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging
Utrecht/Commissie
(Zaak T-396/09) (1)
(„Milieu — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Verplichting
van lidstaten om luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren
— Aan lidstaat toegestane tijdelijke afwijking — Verzoek tot
interne herziening — Weigering — Maatregel van individuele
strekking — Geldigheid — Verdrag van Aarhus”)
(2012/C 217/35)

(2012/C 217/34)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Conseil scientifique international pour le dé
veloppement des îles (Insula) (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordi
gers: J.-D. Simonet en P. Marsal, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aan
vankelijk A. M. Rouchaud-Joët en F. Mirza, vervolgens A. M.
Rouchaud-Joët en D. Calciu, gemachtigden, bijgestaan door L.
Defalque en S. Woog, advocaten)
Voorwerp
Beroep ingesteld op grond van artikel 238 EG en ertoe strek
kende dat het Gerecht een schuldvordering van de Commissie
ten bedrage van 114 996,82 EUR ongegrond verklaart en een
schuldvordering van de Commissie ten bedrage van
253 617,08 EUR ten dele gegrond verklaart, en de Commissie
veroordeelt tot betaling aan verzoekster van schadevergoeding
voor een bedrag van 146 261,06 EUR primair en
573 273,42 EUR subsidiair
Dictum
1) Het beroep van de Conseil Scientifique international pour le dével
oppement des îles (Insula) wordt verworpen.
2) Insula wordt veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie
van de hoofdsom van 114 996,82 EUR, te vermeerderen met
vertragingsrente tegen het tarief van 2,5 % per jaar te rekenen
vanaf 16 augustus 2009 tot de dag van integrale betaling van
de hoofdsom.
3) Insula wordt veroordeeld tot betaling aan de Europese Commissie
van de hoofdsom van 253 617,08 EUR, te vermeerderen met
vertragingsrente tegen het tarief van 2,5 % per jaar te rekenen
vanaf 8 september 2009 tot de dag van integrale betaling van
de hoofdsom.
4) De reconventionele vordering van de Commissie wordt voor het
overige verworpen.

C 217/17

Procestaal: Nederlands
Partijen
Verzoekende partijen: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Ne
derland), en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht
(Utrecht, Nederland) (vertegenwoordiger: A. van den Biesen,
advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aan
vankelijk P. Oliver, W. Roels en A. Alcover San Pedro, vervol
gens P. Oliver, A. Alcover San Pedro en E. Manhaeve, en tot slot
P. Oliver, A. Alcover San Pedro en B. Burggraaf, gemachtigden)
Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der
Nederlanden (vertegenwoordigers: C. Wissels, Y. de Vries, J.
Langer en M. de Ree, gemachtigden), Europees Parlement (ver
tegenwoordigers: aanvankelijk L. Visaggio en A. Baas, vervolgens
L. Visaggio en G. Corstens, gemachtigden), en Raad van de
Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Moore en F. Naert,
gemachtigden)
Voorwerp
Beroep tot nietigverklaring van beschikking C(2009) 6121 van
de Commissie van 28 juli 2009 houdende niet-ontvankelijkver
klaring van het verzoek van verzoeksters om herziening van
haar beschikking C(2009) 2560 def. van 7 april 2009, waarbij
het Koninkrijk der Nederlanden is toegestaan tijdelijk af te wij
ken van de verplichtingen van richtlijn 2008/50/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende
de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB L 152,
blz. 1)
Dictum
1) Beschikking C(2009) 6121 van de Commissie van 28 juli 2009
wordt nietig verklaard.
2) De Europese Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in
die van Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtveront
reiniging Utrecht, daaronder begrepen de kosten van de procedure
in kort geding.

5) Insula zal haar eigen kosten en de kosten van de Commissie
dragen.

3) Het Koninkrijk der Nederlanden, het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie zullen hun eigen kosten dragen.

(1) PB C 282 van 21.11.2009.

(1) PB C 297 van 5.12.2009.

