
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 maja 2006 r. —
Blom i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-87/94) (1)

(Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna
— Mleko — Dodatkowa opłata wyrównawcza — Ilość refe-
rencyjna — Producenci, którzy podjęli zobowiązanie do
niewprowadzania do obrotu — Producenci SLOM 1983 —
Niewznowienie produkcji z chwilą wygaśnięcia zobowiązania)

(2006/C 249/26)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: J.C. Blom (Blokker, Niderlandy) oraz pozostali
skarżący, których nazwiska są podane w załączniku do wyroku
(Przedstawiciele: początkowo H. Bronkhorst i E. Pijnacker
Hordijk, a następnie E. Pijnacker Hordijka)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (Przedstawiciele:
A. Brautigam i A.-M. Colaert, działający w charakterze pełno-
mocników, następnie przez A.-M. Colaert) i Komisja Wspólnot
Europejskich (Przedstawiciele: T. van Rijn, pełnomocnik, wspie-
rany przez adwokata H.-J. Rabego, następnie T. van Rijn)

Przedmiot sprawy

Skarga o odszkodowanie, na podstawie art. 178 traktatu WE
(obecnie art. 235 WE) i art. 215 akapit drugi traktatu WE
(obecnie art. 288 akapit drugi WE), z tytułu szkody poniesionej
rzekomo przez skarżącego z powodu uniemożliwienia mu
wprowadzania do obrotu mleka na podstawie rozporządzenia
Rady (EWG) nr 857/84 z dnia 31 marca 1984 r. dotyczącego
zasad zastosowania opłaty zgodnie z art. 5c rozporządzenia
(EWG) nr 804/68 w sektorze mleka i przetworów mlecznych
(Dz.U. L 90, str. 13), zmienionego rozporządzeniem Komisji
(EWG) nr 1371/84 z dnia 16 maja 1984 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania dodatkowej opłaty wyrównaw-
czej określonej w art. 5c rozporządzenia nr 804/68 (Dz.U.
L 132, str. 11)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona w odniesieniu do J. C. Bloma.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami.

3) Rozstrzygnięcie skargi w niniejszej sprawie w zakresie, w jakim
została ona wniesiona przez skarżących, których nazwiska są
podane w załączniku, nastąpi w terminie późniejszym.

(1) Dz.U. C 90 z 26.3.1994 r.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2
sierpnia 2006 r. — Aughinish Alumina przeciwko Komisji

(Sprawa T-69/06 R)

(Środki tymczasowe — Wniosek o zawieszenie wykonania —
Pomoc udzielana przez państwo — Okoliczności niecierpiące

zwłoki)

(2006/C 249/27)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlandia)
(przedstawiciele: J. Handoll i C. Waterson, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: N. Khan i K. Walkerová, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji
2006/323/WE z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia
z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywa-
nych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionach
Gardanne i Shannon oraz na Sardynii, wprowadzonego odpo-
wiednio przez Francję, Irlandię i Włochy (Dz.U. L 119, str. 12),
w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.
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