
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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Sentencja wyroku

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

2) Komisja ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2006 r.
— Grecja przeciwko Komisji

(Sprawa T-251/04) (1)

(EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnoto-
wego — Składowanie ryżu w magazynach państwowych —
Siła wyższa — Produkty przetworzone na bazie owoców i
warzyw — Pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących —
Program restrukturyzacji sektora owoców i warzyw —

Korekta zryczałtowana — Termin 24 miesięcy)

(2006/C 190/34)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: V. Konto-
laimos i I. Chalkias, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Condou-Durande, pełnomocnik, wspierany przez adwokata
N. Korogiannakisa)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji nr 2004/457/
WE z dnia 29 kwietnia 2004 odmawiającej finansowania
wspólnotowego niektórych wydatków poniesionych przez
państwa członkowskie w ramach Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji (EFOGR) (Dz.U.
L 2002, str. 35) w zakresie, w jakim odmawia ona kwalifikacji
pewnych wydatków poczynionych przez Republikę Grecką w
sektorze owoców i warzyw jak i składowania w magazynach
państwowych

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja
2006 r. — Carrs Paper przeciwko Komisji

(Sprawa T-123/02) (1)

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki
— Postępowanie likwidacyjne wobec skarżącej — Interes

prawny — Umorzenie postępowania)

(2006/C 190/35)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carrs Paper Ltd (Shirley, Zjednoczone Króle-
stwo) (Przedstawiciele: J. Grayston i A. Bywater, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: pełnomocnicy W. Mölls i A. Whelan, wspierani przez
adwokatów M. van der Woude'a i V. Landesa)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie obniżenie
grzywny nałożonej na skarżącą w decyzji Komisji
2004/337/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. dotyczącej postępo-
wania na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia o EOG
(sprawa COMP/E-1/36.212 — Kalka) (Dz.U. 2004, L 115, str. 1)

Sentencja postanowienia

1) Umarza się postępowanie w sprawie.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 169 z 13.7.2002.
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