
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 czerwca
2006 r. — Free Trade Foods przeciwko Komisji

(Sprawa T-108/01) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszkodowa-
wcza — Cukier z kumulacją pochodzenia WE/KTZ — Środki
ochronne — Bezczynność skarżącej — Umorzenie postępo-

wania)

(2006/C 224/88)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Free Trade Foods NV z siedzibą w Curaçao
(Antyle Niderlandzkie) (Przedstawiciele: M. Slotboom i N.
Helder, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
T. van Rijn)

Interwenienci wspierający pozwaną: Królestwo Hiszpanii (Przedsta-
wiciel: N. Díaz Abad) i Republika Francuska (Przedstawiciel: G.
de Bergues i L. Bernheim)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 396/2001 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie dalszego
stosowania środków ochronnych w zakresie przywozu
wyrobów z sektoru cukru o kumulacji pochodzenia WE/KTZ z
krajów i terytoriów zamorskich w okresie od 1 marca 2001 r.
do 30 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 58, str. 13) oraz odszkodo-
wanie za podnoszoną szkodę, poniesioną przez skarżącą
wskutek wydania zaskarżonego rozporządzenia.

Sentencja postanowienia

1) Sprawa zostaje umorzona

2) Strona skarżąca ponosi własne koszty i koszty pozwanej. Króle-
stwo Hiszpanii i Republika Francuska ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 227 z 11.8.2001.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 czerwca
2006 r. — Free Trade Foods przeciwko Komisji

(Sprawa T-202/01) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszkodowa-
wcza — Cukier z kumulacją pochodzenia WE/KTZ — Środki
ochronne — Bezczynność skarżącej — Umorzenie postępo-

wania)

(2006/C 224/89)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Free Trade Foods NV z siedzibą w Curaçao
(Antyle Niderlandzkie) (Przedstawiciele: początkowo M. Slot-
boom i N. Helder, adwokaci, a następnie M. Slotboom)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
T. van Rijn)

Interwenienci wspierający pozwaną: Królestwo Hiszpanii (Przedsta-
wiciel: N. Díaz Abad)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1325/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie dalszego
stosowania środków ochronnych w zakresie przywozu
wyrobów z sektoru cukru o kumulacji pochodzenia WE/KTZ z
krajów i terytoriów zamorskich w okresie od 1 marca 2001 r.
do 30 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 177, str. 57) oraz odszkodo-
wanie za podnoszoną szkodę, poniesioną przez skarżącą
wskutek wydania zaskarżonego rozporządzenia.

Sentencja postanowienia

1) Sprawa zostaje umorzona

2) Strona skarżąca ponosi własne koszty i koszty pozwanej. Króle-
stwo Hiszpanii ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 303 z 27.10.2001.
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