
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2007 r.
— Węgry przeciwko Komisji

(Sprawa T-310/06) (1)

(Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków w sektorze zbóż
— Przejęcie zbóż przez agencje interwencyjne — Zaostrzenie
kryteriów jakości kukurydzy — Wprowadzenie nowego kryte-
rium ciężaru właściwego w odniesieniu do kukurydzy —
Naruszenie uzasadnionych oczekiwań — Oczywisty błąd w

ocenie)

(2007/C 315/73)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Republika Węgierska (przedstawiciele: J. Fazekas,
R. Somssich i K. Szíjjártó, pełnomocnicy)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności niektórych przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające
procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz
metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz.U. L 290,
str. 29)

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność następujących przepisów rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1572/2006 z dnia 18 października 2006 r.
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające
procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody
analizy do oznaczania jakości zbóż odnoszących się do kryterium
ciężaru właściwego dla kukurydzy:

— w art. 1 pkt 1 słów „a w przypadku kukurydzy są to metody
tradycyjnie stosowane”;

— w art. 1 pkt 3 lit. b) słów „73 kg/hl dla kukurydzy”;

— w rubryce „E. Minimalny ciężar właściwy (kg/hl)” punktu 1
załącznika wartości „71” odnoszącej się do kukurydzy;

— w tabeli III punktu 2 załącznika wartości redukcji ceny inter-
wencyjnej odnoszącej się do kukurydzy.

2) Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżącą, w tym koszty postępowania w przedmiocie środków
tymczasowych.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 paździer-
nika 2007 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko EFSA

(Sprawa T-69/05) (1)

(Umorzenie postępowania — Zamówienia publiczne — Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) — Unie-
ważnienie procedury przetargowej — Bezprzedmiotowość

skargi)

(2007/C 315/74)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja)
(przedstawiciel: N. Korogiannakis)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) (przedstawiciele: początkowo A. Cuvillier i D. Detken,
następnie A. Cuvillier i S. Gabbi, pełnomocnicy, wspierani przez
adwokata J. Stuycka)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 3 grudnia 2004 r., w
której odrzucono ofertę przedstawioną przez skarżącą w ramach
procedury przetargowej dotyczącej świadczenia usług informa-
tycznych służących utworzeniu sieci Extranet między krajowymi
agencjami państw członkowskich, EFSA a Komisją, a także
decyzji o udzieleniu zamówienia innemu uczestnikowi prze-
targu.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie umarza się.

2) EFTA ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005.
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