
Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2003) 1404 z dnia
22 kwietnia 2003 r. dotyczącej zawieszenia pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych
zawierających substancję benzathine benzylpenicillin przeznaczoną
do zaaplikowania domięśniowo lub podskórnie zwierzętom prze-
znaczonym na produkcję żywności.

2) Komisja ponosi własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami
strony skarżącej.

3) Republika Francuska ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 239 z 4.10.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2006
— Merck Sharp & Dohme e.a. przeciwko Komisji

(Sprawa T-273/03) (1)

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających
substancję enalapryl — Decyzja Komisji nakazująca zmianę
streszczenia cech charakterystycznych produktu — Kompe-

tencja)

(2006/C 86/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Merck Sharp & Dohme Ltd z siedzibą w
Hoddesdon (Zjednoczone Królestwo), Merck Sharp & Dohme
BV z siedzibą w Haarlem (Niderlandy), Laboratoires Merck
Sharp & Dohme-Chibret z siedzibą w Paryżu (Francja), MSD
Sharp & Dohme GmbH z siedzibą w Haar (Niemcy), Merck
Sharp & Dohme (Włochy) SpA z siedzibą w Rzymie (Włochy),
Merck Sharp & Dohme, Lda z siedzibą w Paço de Arcos (Portu-
galia), Merck Sharp & Dohme de España, SA z siedzibą w
Madrycie (Hiszpania), Merck Sharp & Dohme GmbH z siedzibą
w Wiedniu (Austria), Vianex SA z siedzibą w Nea Erythrea
(Grecja) [przedstawiciele: G. Berrisch oraz P. Bogaert, adwo-
kaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: L. Flynn i B. Stromsky, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2003)
1752 z dnia 21 maja 2003 r. dotyczącej wprowadzenia do
obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zawierają-
cych substancję enalapryl

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2003) 1752 z dnia
21 maja 2003 r. dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktów
leczniczych stosowanych u ludzi, zawierających substancję enala-
pryl.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2006 r.
— Giulietti przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-293/03) (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Wykluczenie z konkursu
— Niezgodność z prawem ogłoszenia o konkursie — Niedo-
puszczalność — Doświadczenie zawodowe — Praca w pełnym

wymiarze czasu)

(2006/C 86/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carla Giulietti (Bruksela, Belgia) [Przedstawi-
ciele: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon i P. Reyniers, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji komisji konkursowej
konkursu COM/A/6/01 zakomunikowanej pismem z dnia 16
października 2002 r., wykluczającej skarżącą z udziału w tym
konkursie z powodu braku doświadczenia zawodowego, po
drugie uchylenie decyzji tejże komisji konkursowej zakomuni-
kowanej pismem z dnia 21 listopada 2002 r. potwierdzającej
decyzję poprzednio wydaną w odpowiedzi na żądanie doko-
nania ponownej oceny przez skarżącą, po trzecie uchylenie
decyzji z dnia 11 czerwca 2003 r. wyraźnie oddalającej
zażalenie skarżącej.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003
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