
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie T-254/03, José Manuel López Cejudo przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Dodatek przyznawany ze względu na warunki
życia — Zakwaterowanie — Art. 5 i 10 załącznika X regula-

minu pracowniczego)

(2004/C 284/35)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-254/03, José Manuel López Cejudo, urzędnik
Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brasilii
(Brazylia), reprezentowany przez G. Vandersandena i L. Levi-
'ego, adwokatów, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: J. Currall i H. Tserepa-Lacombe, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia
12 czerwca 2002 r. dotyczącej przyznania skarżącemu zakwa-
terowania, a także decyzji organu powołującego zawartej w
raporcie o składkach i wypłaconych świadczeniach za miesiąc
lipiec 2002 r., dotyczącej dodatku przyznawanego ze względu
na warunki życia, jak również wniosek o zapłatę odsetek za
opóźnienie, a także wniosek o odszkodowanie za krzywdę
moralną, Sąd (w składzie jednoosobowym: A. W. H. Meij),
sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał dnia 14 września
2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 maja 2004 r. (1)

w sprawie T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel-
und Speiseresteverwertung eV, Josef Kloh przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 — Przepisy sanitarne dotyczące produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do

spożycia przez ludzi — Oczywista niedopuszczalność)

(2004/C 284/36)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-391/02, Bundesverband der Nahrungsmittel- und
Speiseresteverwertung e.V., z siedzibą w Bochum (Niemcy),
Josef Kloh, zamieszkały w Eichenried (Niemcy), reprezentowani

przez adwokatów R. Steilinga i S. Wienhuesa, przeciwko Parla-
mentowi Europejskiemu (pełnomocnicy: H. Duintjer Tebbens i
U. Rösslein, z adresem do doręczeń w Luksemburgu) i Radzie
Unii Europejskiej (pełnomocnicy: J.-P. Hix i F. Ruggeri
Laderchi), popieranych przez Komisję Wspólnot Europejskich
(pełnomocnik: G. Braun, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie częściowej
nieważności rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustana-
wiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych
pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia
przez ludzi (Dz.U. L 273, str. 1), Sąd (druga izba), w składzie: J.
Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, sędziowie, sekre-
tarz: H. Jung, wydał w dniu 10 maja 2004 r. postanowienie,
którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Rozstrzyganie w przedmiocie wniosków Landwirtschaftskammer
Vorarlberg oraz M. Wohlgenannta i J. Tafernera o dopuszczenie
do sprawy w charakterze interwenienta jest bezprzedmiotowe.

3) Skarżący ponoszą własne koszty oraz koszty Parlamentu Europej-
skiego i Rady.

4) Komisja ponosi własne koszty.

5) Landwirtschaftskammer Vorarlberg oraz M. Wohlgenannt i J.
Taferner, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do sprawy w
charakterze interwenienta, ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 44 z 22.2.2003.

Skarga wniesiona dnia 13 lipca 2004 r. przez Lorte,
Sociedad Limitada, Oleo Unión, Federación Empresarial de
Organizaciones de Productores de Aceite de Oliva i
Unaproliva, Unión de organizaciones de productores de

Aceite de Oliva przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa T-287/04)

(2004/C 284/37)

(Język postępowania: hiszpański)

Dnia 13 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Radzie Unii
Europejskiej przez Lorte, Sociedad Limitada, z siedzibą w
Estepie, Oleo Unión, Federación Empresarial de Organizaciones
de Productores de Aceite de Oliva (federacja organizacji produ-
centów oliwy z oliwek), z siedzibą w Sewilli i Unaproliva,
Unión de organizaciones de productores de Aceite de Oliva
(związek organizacji producentów oliwy z oliwek), z siedzibą w
Jaén (wszystkie ww. w Hiszpanii), reprezentowane przez
Rafaela Illescasa Ortiza, adwokata przy Ilustre Colegio de
Madrid.
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