
Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 4 lutego 2003 r.
(sprawa R 106/2001-2) dotyczącą postępowania w sprawie
sprzeciwu między Inex SA a spółką Robert Wiseman & Sons
Ltd

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 2006 r.
— Orlando Perez-Diaz przeciwko Komisja Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-156/03) (1)

(Urzędnicy — Odmowa wpisu na listę rezerwową pracow-
ników tymczasowych — Złożenie przez zainteresowanego
nowego egzaminu ustnego zorganizowanego w ramach wyko-
nania wyroku uchylającego — Druga odmowa wpisu —

Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie)

(2006/C 190/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Orlando Pérez-Díaz (Bruksela, Belgia) (Przedsta-
wiciele: M.-A. Lucas. avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: F. Clotuche-Duvieusart i H. Tserepa-Lacombe, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji komitetu ds. procedury
naboru COM/R/A/01/1999 odmawiającej wpisania skarżącego
na listę rezerwową pracowników tymczasowych po przeprowa-
dzeniu nowego egzaminu ustnego zorganizowanego w ramach
wykonania wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września
2002 r. w sprawie T-102/01 Pérez-Díaz przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (RecFP str. I-A-165 i II-871) i po drugie
żądanie odszkodowania za szkody jakoby poniesione przez
skarżącego w wyniku niezgodnej z prawem odmowy wpisu.

Sentencja wyroku

1) Decyzja komitetu ds. procedury naboru, zawarta w piśmie z dnia
21 stycznia 2003 r. doręczonym skarżącemu, odmawiająca
wpisania go na listę rezerwową procedury naboru COM/R/A/01/
1999 zostaje uchylona.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca 2006 r.
— Atlantean przeciwko Komisji

(Sprawa T-192/03) (1)

(Rybołówstwo — Wieloletnie programy kierunkowe —
Wniosek o zwiększenie celów w związku z poprawą
warunków bezpieczeństwa — Decyzja 97/413/WE —
Odmowa Komisji — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Dopuszczalność — Uprawnienia Komisji)

(2006/C 190/31)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlandia) (przedstawi-
ciele: początkowo G. Hogan, SC, E. Regan, SC, i A. Hussey,
solicitor, następnie G. Hogan, E. Regan i M. Fraser, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Braun i B. Doherty, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Irlandia (przedstawiciele:
D. O'Hagan i C. O'Toole, pełnomocnicy, wspierani przez D.
Conlana Smytha, barristera)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2003/245/WE z dnia
4 kwietnia 2003 r. dotyczącej wniosków skierowanych do
Komisji w przedmiocie zwiększenia celów wieloletniego
programu orientacji IV w związku z poprawą warunków
bezpieczeństwa, warunków żeglugi morskiej, warunków sani-
tarnych, jakości produktów oraz warunków pracy, w stosunku
do statków o całkowitej długości większej niż dwanaście
metrów (Dz.U. L 90, str. 48), w zakresie, w jakim Komisja
oddaliła wnioski o zwiększenie zdolności połowowej statków
Atlanteanu
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Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2003/245/WE z dnia
4 kwietnia 2003 r. dotyczącej wniosków skierowanych do Komisji
w przedmiocie zwiększenia celów wieloletniego programu
orientacji IV w związku z poprawą warunków bezpieczeństwa,
warunków nawigacji morskiej, warunków sanitarnych, jakości
produktów oraz warunków pracy w stosunku do statków
o całkowitej długości większej niż dwanaście metrów w zakresie,
w jakim znajduje zastosowanie do statków Atlnteanu.

2) Komisja pokrywa własne koszty jak i koszty poniesione przez
skarżącą.

3) Irlandia pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca 2006 r.
— Boyle i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-218/03 — T-240/03) (1)

(Rybołówstwo — Wieloletnie programy kierunkowe —
Wniosek o zwiększenie celów w związku z poprawą
warunków bezpieczeństwa — Decyzja 97/413/WE —
Odmowa Komisji — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Dopuszczalność — Uprawnienia Komisji)

(2006/C 190/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cathal Boyle (Killybegs, Irlandia) i 22 innych
skarżących, których firmy i nazwiska figurują w załączniku do
wyroku (przedstawiciele: P. Gallagher, SC, A. Collins, S.C. i D.
Barry, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Braun i B. Doherty, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Irlandia (przedstawiciele:
D. O'Hagan i C. O'Toole, pełnomocnicy, wspierani przez D.
Conlana Smytha, barristera)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2003/245/WE z dnia
4 kwietnia 2003 r. dotyczącej wniosków skierowanych do
Komisji w przedmiocie zwiększenia celów wieloletniego
programu orientacji IV w związku z poprawą warunków
bezpieczeństwa, warunków żeglugi morskiej, warunków sani-
tarnych, jakości produktów oraz warunków pracy, w stosunku
do statków o całkowitej długości większej niż dwanaście
metrów (Dz.U. L 90, str. 48), w zakresie, w jakim Komisja
oddaliła wnioski o zwiększenie zdolności połowowej statków
skarżących

Sentencja wyroku

1) Skargi wniesione przez Thomasa Faherty'ego (T-224/03), Ocean
Trawlers Ltd (T-226/03), Larry'ego Murphy'ego (T-236/03)
i O'Neill Fishing Co. Ltd (T-239/03) zostają oddalone.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2003/245/WE z dnia
4 kwietnia 2003 r. dotyczącej wniosków skierowanych do Komisji
w przedmiocie zwiększenia celów wieloletniego programu
orientacji IV w związku z poprawą warunków bezpieczeństwa,
warunków nawigacji morskiej, warunków sanitarnych, jakości
produktów oraz warunków pracy w stosunku do statków
o całkowitej długości większej niż dwanaście metrów w zakresie,
w jakim znajduje zastosowanie do statków pozostałych skarżących.

3) Komisja pokrywa własne koszty jak i koszty poniesione przez
skarżących, do których odnosi się pkt 2 sentencji.

4) Skarżący, do których odnosi się pkt 1 sentencji, pokrywają własne
koszty.

5) Irlandia pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 czerwca 2006 r.
— Bachotet przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-400/03) (1)

(Urzędnicy — Odmowa wpisu na listę rezerwową pracow-
ników tymczasowych — Złożenie przez zainteresowaną
nowego egzaminu ustnego zorganizowanego w ramach wyko-
nania wyroku uchylającego — Druga odmowa wpisu —

Skarga o uchylenie)

(2006/C 190/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sophie Bachotet (Bruksela, Belgia) (Przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: H. Tserepa-Lacombe i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji komitetu ds. procedury naboru
COM/R/A/01/1999, odmawiającej wpisania skarżącej na listę
rezerwową pracowników tymczasowych po przeprowadzeniu
nowego egzaminu ustnego zorganizowanego w ramach wyko-
nania wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 września
2002 r. w sprawie T-182/01 Bachotet przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (niepublikowanego w Zbiorze).
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