
bezpieczeństwa, warunków żeglugi morskiej, warunków sanitar-
nych, jakości produktów i warunków pracy na statkach długości
całkowitej większej niż 12 m (notyfikowanej pod numerem
C(2003) 1113 (Dz.U. L 90, str. 48), oddalił jako niedopusz-
czalne skargi wniesione przez wnoszących odwołanie — Osoby,
których decyzja (nie) dotyczy indywidualnie

Sentencja

1) Uchyla się wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z
dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawach T-218/03 — T-240/03
Boyle i in. przeciwko Komisji w zakresie, w jakim oddala on jako
niedopuszczalne skargi T. Flaherty'ego i L. Murphy'ego jak i spółki
Ocean Trawlers Ltd. dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji
Komisji 2003/245/WE z dnia 4 kwietnia 2003 r. dotyczącej
wniosków skierowanych do Komisji w przedmiocie zwiększenia
celów wieloletniego programu orientacji dla floty rybackiej
WPO-IV w związku z poprawą bezpieczeństwa, warunków żeglugi
morskiej, warunków sanitarnych, jakości produktów i warunków
pracy na statkach długości całkowitej większej niż 12 m, a po
drugie obciążył ich własnymi kosztami postępowania.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisja 2003/245/WE, w
zakresie w jakim znajduje ona zastosowanie do statków
T. Flaherty'ego i L. Murphy'ego, jak i spółki Ocean Trawlers Ltd.

3) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania poniesionymi przez T. Flaherty'ego i L. Murphy'ego, jak i
spółkę Ocean Trawlers Ltd. tak w postępowaniu w pierwszej
instancji jak i postępowaniu odwoławczym.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006.
Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 15 kwietnia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale ordinario di Roma — Włochy) —
Nuova Agricast Srl przeciwko Ministero delle Attività

Produttive

(Sprawa C-390/06) (1)

(Pomoc państwa — System pomocy zatwierdzony na określony
czas — Zgłoszenie zmienionego systemu pomocy na nowy
okres — Środki przejściowe między następującymi po sobie
systemami — Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń —

Informacje, które mogły być w posiadaniu Komisji — Ważność
decyzji Komisji — Zasada równego traktowania —

Uzasadnienie)

(2008/C 142/07)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale ordinario di Roma

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Nuova Agricast Srl

Strona pozwana: Ministero delle Attività Produttive

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale ordinario di Roma — Ważność decyzji Komisji z dnia
12 lipca 2000 r. uznającej za zgodny z traktatem system
pomocy państwa przewidziany we włoskim ustawodawstwie
w postaci pomocy dla inwestowania w mniej uprzywilejowa-
nych obszarach Włoch (SG(2000)D/105754)

Sentencja

Analiza postawionego pytania nie wykazała żadnej okoliczności
mogącej wpłynąć na ważność decyzji Komisji z dnia 12 lipca 2000 r.
o niewnoszeniu zastrzeżeń w odniesieniu do systemu pomocy dla inwes-
towania w mniej uprzywilejowanych obszarach Włoch do dnia
31 grudnia 2006 r. (pomoc państwa nr 715/99 — Włochy).

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 kwietnia
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) —
Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbraucher-

zentralen und Verbraucherverbände

(Sprawa C-404/06) (1)

(Ochrona konsumentów — Dyrektywa 1999/44/WE —

Sprzedaż towarów konsumpcyjnych i związane z tym
gwarancje — Prawo sprzedawcy żądania od konsumenta
wynagrodzenia za używanie towaru w razie wymiany towaru
niezgodnego z umową — Bezpłatność używania towaru

niezgodnego z umową)

(2008/C 142/08)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesgerichtshof

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Quelle AG

Strona pozwana: Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände
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