
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2007 r. —
Freistaat Sachsen przeciwko Komisji

(Sprawa T-357/02) (1)

(Pomoc państwa — Pomoc udzielona przez władze kraju
związkowego Saksonii — Program pomocowy na rzecz małych
i średnich przedsiębiorstw — Przyspieszone postępowanie
zatwierdzające — Stosowanie w czasie wspólnotowych wytycz-
nych i rozporządzenia o zwolnieniach dotyczącego małych
i średnich przedsiębiorstw — Plan pomocy zgłoszony przed
wejściem w życie rozporządzenia o zwolnieniach — Uzasad-
nione oczekiwania — Pewność prawa — Zgłoszenie

kompletne)

(2007/C 140/29)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Freistaat Sachsen (Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat T. Lübbig)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Kreuschitz i J. Flett, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności art. 2 akapit drugi i art. 3
i 4 decyzji Komisji 2003/226/WE z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie programu pomocowego planowanego przez Niemcy
— „Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw —

Poprawa wydajności przedsiębiorstw w Saksonii” — Podpro-
gram 1 (coaching), 4 (uczestnictwo w targach i wystawach), 5
(współpraca) i 7 (promocja wizerunku firmy) (Dz.U. z 2003 r.,
L 91, str. 13).

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność art. 2 akapit drugi i art. 3 a także art. 4
decyzji Komisji 2003/226/WE z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie programu pomocowego planowanego przez Niemcy —

„Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Poprawa
wydajności przedsiębiorstw w Saksonii” — Podprogram 1
(coaching), 4 (uczestnictwo w targach i wystawach), 5 (współpraca)
i 7 (promocja wizerunku firmy).

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 31 z 8.2.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2007 r. —
Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-219/04) (1)

(Rybołówstwo — Rozwój zdolności połowowej flot rybackich
państw członkowskich — System wprowadzania/wycofywania
— Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury — System języ-

kowy)

(2007/C 140/30)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
T. van Rijn i S. Pardo Quintillán, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1438/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. ustanawiającego prze-
pisy wykonawcze do polityki dotyczącej floty wspólnotowej,
określonej w rozdziale III rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/
2002 (Dz.U. L 204, str. 21)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 7 z 10.1.2004 (uprzednio C-464/03)

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2007 r. —
Negenman przeciwko Komisji

(Sprawa T-255/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop macierzyński —
Zwolnienie chorobowe — Przewidywana data porodu —

Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego)

(2007/C 140/31)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Monique Negenman (Roosendaal, Niderlandy)
(przedstawiciel: L. Vogel, adwokat)

23.6.2007 C 140/19Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


