
Sentencja wyroku

1) Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej Willema Aldershoffa
za 2003 r. zostaje uchylone.

2) Komisja poniesie swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżącego.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia dnia
12 stycznia 2007 r. — SPM przeciwko Komisji

(Sprawa T-447/05) (1)

(Wspólna organizacja rynków — Banany — Uregulowania
dotyczące przywozu do Unii Europejskiej bananów pochodzą-
cych z krajów AKP — Rozporządzenie (WE) nr 2015/2005 —
Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja czynna —

Niedopuszczalność)

(2007/C 69/44)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Société des plantations de Mbanga SA (Douala,
Kamerun) (przedstawiciele: początkowo adwokaci P. Soler
Couteaux i S. Chan, a następnie adwokat B. Doré)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Clotuche-Duvieusart i L. Visaggio, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu
bananów pochodzących z krajów ACP w ramach kontyngentu
taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie
do bananów w styczniu i lutym 2006 r. (Dz.U. L 324, str. 5).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Société des plantations de Mbanga SA (SPM) pokryje własne
koszty oraz koszty poniesione przez Komisję

(1) Dz.U. C 74 z 25.3.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 stycznia
2007 r. — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret i Akar prze-

ciwko Komisji

(Sprawa T-129/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zasadnicze przesłanki
formalne — Obowiązkowa reprezentacja osób fizycznych lub
prawnych przez adwokata uprawnionego do występowania
przed sądem państwa członkowskiego — Wniesienie prawid-
łowej pod względem formalnym skargi z przekroczeniem

terminu — Niedopuszczalność skargi)

(2007/C 69/45)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i
Musa Akar (Ankara, Turcja) (przedstawiciel: adwokat Ç. Şahin)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
P. van Nuffel i F. Hoffmeister, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji MK/KS/DELTUR/
(2005)/SecE/D/1614 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącej prze-
targu na roboty budowlane obejmujące ośrodki kształcenia w
prowincjach Siirt i Diyarbakir (EuropeAid/121601/C/W/TR)
oraz o zawieszenie postępowania w zakresie przedmiotowej
procedury przetargowej.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi i Musa
Akar, pokryją własne koszty oraz solidarnie koszty poniesione przez
Komisję.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.
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