
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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