
4) art. 293 ust. 2 LSA narusza art. 29 ust. 6 dyrektywy
77/91/EWG w związku z art. 29 ust. 4 nie przewidując
możliwości postanowienia przez walne zgromadzenie akcjo-
nariuszy o wyłączeniu prawa pierwszeństwa objęcia obli-
gacji zamiennych na akcje.

(1) Dz.U. L 26 z dnia 31.1.1977, str. 1.
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Żądania wnoszącego odwołanie

— Uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 maja
2006 r. w sprawie T-87/94 w wersji sprostowanej postano-
wieniem Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 maja 2006 r.
(T-87/94 REC) i uwzględnienie żądań skarżącego lub,
tytułem żądania ewentualnego, skierowanie sprawy do
ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji;

— Obciążenie Rady i Komisji kosztami postępowania w obu
instancjach

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy: Sąd uchybił swojemu obowiązkowi uzasad-
nienia nie uwzględniając w wyroku istotnych elementów argu-
mentacji podniesionej przez wnoszącego odwołanie w pierw-
szej instancji.

Zarzut drugi: Sąd niesłusznie nie uwzględnił, że instytucje w
sposób wyraźny i bezwarunkowy uznały odpowiedzialność
Wspólnoty wobec producentów znajdujących się w jego
sytuacji. Ponadto Sąd niesłusznie orzekł, że wnoszący
odwołanie nie może wywodzić praw ze stanowisk zajętych
przez instytucje w postępowaniu sądowym i pozasądowym już
choćby z tego powodu, że nie przyjął oferty na podstawie
rozporządzenia nr 2187/93 (1).

Zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony ze względu na
poważne naruszenie przez Sąd uzasadnionych oczekiwań, jakie
instytucje wzbudziły u producentów SLOM 1983. Ponieważ
dalsze wyjaśnianie okoliczności nie jest konieczne, Trybunał
może sam rozstrzygnąć sprawę w postępowaniu odwoła-
wczym. Tytułem żądania ewentualnego wnoszący odwołanie
wnosi o skierowanie sprawy do Sądu.

Zarzut trzeci: Sąd zastosował nieprawidłową miarę przy ocenie
związku przyczynowego pomiędzy szkodą, którą poniósł
wnoszący odwołanie, a bezprawnym zachowaniem Wspólnoty.

Sąd naruszył zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań w ten
sposób, że na podstawie przydzielenia wnoszącemu odwołanie
ostatecznej ilości referencyjnej nie doszedł do wniosku, iż miał
on zamiar — z zastrzeżeniem dowodu przeciwnego — ponow-
nego podjęcia produkcji po wygaśnięciu jego zobowiązania do
niewprowadzania do obrotu. Przyjęcie przez Sąd, że nie miał
on takiego zamiaru, jest poza tym niewytłumaczalne, a każdym
razie niewystarczająco uzasadnione i nieprawidłowo stosuje
zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2187/93 z dnia 22 lipca 1993 r.
przewidujące ofertę rekompensat dla niektórych producentów
mleka i przetworów mlecznych, tymczasowo objętych ogranicze-
niami prowadzenia przez nich handlu (Dz.U. L 196, str. 6)

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
wydanego w dniu 22 czerwca 2006 r. w sprawie T-150/05
Markku Sahlstedt i in. przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich 22 czerwca 2006 r., wniesione w dniu 4 września
2006 r. przez Markku Sahlstedta, Juhę Kankkunena, Mikko
Tannera, Toiniego Tannera, Liisę Tannera, Eevę Jokinena,
Ailiego Oksanena, Olliego Tannera, Leenę Tannera, Ailę
Puttonena, Risto Tannera, Toma Järvinena, Runo K. Kurko,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry oraz

MTK:n säätiö
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