
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie T-35/01, Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd
przeciwko Radzie Unii Europejskiej (1)

(Dumping — Nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych
— Wagi elektroniczne pochodzące z Chin — Status przedsię-
biorstwa rozwijającego się w gospodarce rynkowej — Usta-
lenie szkody — Związek przyczynowo-skutkowy — Prawo do

obrony)

(2005/C 6/64)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd, z
siedzibą w Szanghaju (Chiny), reprezentowanej przez adwokata
P. Waera, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnik: S.
Marquardt, wspierany początkowo przez adwokatów: G. Berri-
scha i P. Nehla, następnie przez G. Berrischa), popieranej przez
Komisję Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Kreuschitz,
S. Meany i T. Scharf, z adresem do doręczeń w Luksemburgu),
mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie nieważności art. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 2605/2000 z dnia 27 listopada
2000 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na
przywóz niektórych wag elektronicznych pochodzących z
Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu (Dz.U.
L 301, str. 42), Sąd (czwarta izba w składzie powiększonym), w
składzie: V. Tiili, prezes, J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij
i M. Vilaras, sędziowie; sekretarz: J. Plingers, administrator,
wydał w dniu 28 października 2004 r. wyrok zawierający
następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarżąca ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez
stronę pozwaną.

3) Interwenient ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 118 z 21.4.2001.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie T-207/02, Nicoletta Falcone przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do egza-
minów pisemnych z powodu wyników uzyskanych na etapie
preselekcji — Zarzucana bezprawność ogłoszenia o

konkursie)

(2005/C 6/65)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-207/02, Nicoletty Falcone, kandydatki w
konkursie COM/A/10/01, reprezentowanej przez M. Condinan-
ziego, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnik: J. Curall, wspierany przez A. Dal Ferro, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu COM/A/10/
01 z dnia 2 maja 2002 r. o wyłączeniu kandydatki z następują-
cego po testach preselekcyjnych egzaminu pisemnego,
ponieważ nie otrzymała ona liczby punktów wystarczającej,
aby znaleźć się pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali 400
najlepszych ocen, Sąd Pierwszej Instancji (druga izba), w
składzie J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N. Forwood,
sędziowie; sekretarz: M. H. Jung, wydał w dniu 26 października
2004 r. wyrok zawierający następujące rozstrzygniecie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania, wliczając w to
koszty związane z postępowaniem w sprawie zastosowania środka
tymczasowego.

(1) Dz.U. C 202 z 24.8.2002.
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