
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 lipca 2006 r. —
Belgia przeciwko Komisji

(Sprawa T-221/04) (1)

(EFOGR — Rozliczenie rachunków — Rośliny uprawne —
Kontrola powierzchni oparta na systemie ortoobrazów lotni-
czych (SIG) — Różnica pomiędzy obszarem zgłoszonym a
obszarem wynikającym z systemu SIG — Kontrola admini-
stracyjna i kontrola na miejscu — Szkoda poniesiona przez

EFOGR)

(2006/C 224/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Belgii (przedstawiciele: początkowo
A. Goldman i E. Dominkovits, następnie M. Wimmer, pełno-
mocnicy, wspierani przez H. Gilliamsa, P. de Bandta i L. Goos-
sensa, adwokatów)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: M. Nolin i L. Visaggio, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności w części, decyzji Komisji
2004/136/WE z dnia 4 lutego 2004 r. wyłączającej z finanso-
wania wspólnotowego pewne wydatki poniesione przez
państwa członkowskie w ramach Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, w
zakresie w jakim decyzja ta przewiduje korektę ryczałtową w
wysokości 2 % wydatków zdeklarowanych przez Belgię w dzie-
dzinie uprawy roślin.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004 (sprawa C-176/04)

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. —
Republika Włoska przeciwko Komisji

(Sprawa T-225/04) (1)

(Fundusze strukturalne — Finansowanie inicjatyw wspólnoto-
wych — Zmiana podziału indykatywnego — Wykonanie

prawomocnego wyroku — Wyrok uchylający)

(2006/C 224/80)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (Przedstawiciele:
początkowo A. Cingolo, P. Gentili i D. Del Gaizo,
następnie P. Gentili i D. Del Gaizo, avvocati dello Stato,
działający w charakterze pełnomocników)

Strona pozwana: Komisja (Przedstawiciele: E. de March i J. Flynn,
pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2003)
3971 wersja ostateczna z dnia 26 listopada 2003 r. ustalającej
indykatywny podział między państwami członkowskimi
środków na zobowiązania w ramach inicjatyw wspólnotowych
na okres 1994-1999 oraz wszystkich aktów z nią związanych i
poprzedzających

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez
pozwaną.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004 r. (sprawa C-60/04)
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