
Sentencja wyroku

1) Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2229/2003 z dnia
22 grudnia 2003 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe
i stanowiącego o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożo-
nego na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji, jest nieważny w
zakresie, w jakim nakłada cło antydumpingowe na skarżącą.

2) Rada poniesie własne koszty oraz koszty skarżącej.

3) Komisja pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 marca 2007 r. —
Sequeira Wandschneider przeciwko Komisji

(Sprawa T-110/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej
— Postępowanie w sprawie oceny za lata 2001/2002 —
Skarga o uchylenie — Uzasadnienie — Ocena zasług —

Dowody — Skarga o odszkodowanie)

(2007/C 95/75)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paulo Sequeira Wandschneider (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: początkowo G. Vandersanden i A. Finchelstein,
następnie G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji z dnia 23 kwietnia 2003 r. w
sprawie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej sporzą-
dzonego dla skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2002 r. oraz wniosek o zasądzenie odszkodo-
wania.

Sentencja wyroku

1) Decyzja z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdania z
przebiegu kariery zawodowej sporządzonego dla skarżącego za okres
od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zostaje uchy-
lona.

2) Skarga o odszkodowanie zostaje oddalona.

3) Komisja poniesie całość kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 marca 2007 r. —
France Télécom przeciwko Komisji

(Sprawa T-339/04) (1)

(Konkurencja — Decyzja nakazująca podporządkowanie się
kontroli — Lojalna współpraca z sądami krajowymi —
Lojalna współpraca w krajowymi organami ochrony konku-
rencji — Artykuł 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003
— Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach
sieci organów ochrony konkurencji — Uzasadnienie —

Proporcjonalność)

(2007/C 95/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: France Télécom, dawniej Wanadoo SA (Paryż,
Francja) (przedstawiciele: H. Calvet i M.-C. Rameau, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
É. Gippini Fournier i O. Beynet, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nr C (2004) 1929 z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie nr COMP/C-1/38.916, nakazu-
jącej France Télécom SA oraz wszystkim przedsiębiorstwom
kontrolowanym przez nią, w tym Wanadoo SA oraz wszystkim
przedsiębiorstwom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym
przez Wanadoo SA, podporządkowanie się kontroli na
podstawie art. 20 ust.4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł
konkurencji ustanowionych w art. 81 [WE] i 82 [WE] (Dz.U. nr
L 1, str. 1)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.
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