INFORMAÇÕES SOBRE AS DECISÕES NÃO PUBLICADAS

plano de orientação plurianual IV, a fim de ter em conta as melhorias em
matéria de segurança, navegação marítima, higiene, qualidade dos produtos
e condições de trabalho no respeitante aos navios de comprimento de fora a
fora superior a 12 metros, é anulada na parte aplicável ao navio Atlantean da
recorrente.

2)

A Comissão suportará as suas próprias despesas, bem como as efectuadas
pela recorrente.

3)

A Irlanda suportará as suas próprias despesas.

Despacho do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 14 de Junho de 2006 — Itália/Comissão
(Processo T-110/05)

«Gripe das aves — Medidas excepcionais de apoio adoptadas no sector dos ovos —
Inexistência de medidas excepcionais de apoio no sector da carne de aves de
capoeira — Recurso de anulação — Inadmissibilidade»

Recurso de anulação — Actos recorríveis — Conceito — Actos que produzem efeitos
jurídicos vinculativos (Artigo 230,° CE; Regulamento n.° 2102/2004 da Comissão)
(cf. n.os 45-50)

Objecto

Anulação do Regulamento (CE) n.° 2102/2004 da Comissão, de 9 de Dezembro
de 2004, relativo a determinadas medidas excepcionais de apoio ao mercado no
sector dos ovos em Itália (JO L 365, p. 10), na medida em que não prevê medidas
excepcionais de apoio ao mercado no sector da carne das aves de capoeira na
acepção do artigo 14.° do Regulamento (CEE) n.° 2777/75 do Conselho, de 29 de
Outubro de 1975, que estabelece uma organização comum de mercado no sector da
carne de aves de capoeira (JO L 282, p. 77; EE 03 F9 p. 151).
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Parte decisória

1)

O recurso é julgado inadmissível

2)

A República Italiana é condenada nas despesas.

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 20 de Junho de 2006 — Grécia/Comissão
(Processo T-251/04)

«FEOGA — Despesas excluídas do financiamento comunitário — Armazenagem
pública de arroz — Força maior — Produtos transformados à base de frutas e
produtos hortícolas — Auxílio aos mais desfavorecidos — Programa de
reestruturação no sector das frutas e produtos hortícolas — Correcções — Prazo de
24 meses»

1.

Agricultura — Organização comum dos mercados — Arroz — Armazenagem
publica do arroz (Regulamento n.° 708/98 da Comissão, artigo 6.°, n.° 1)
(cf. n.os 46-54)

2.

Agricultura — FEOGA — Apuramento das contas [Regulamento n.° 729/70
do Conselho, alterado pelo Regulamento n.° 2245/1999, artigo 5.°, n.° 2,
alínea e), e Regulamento n.° 2201/96; Regulamentos n.os 708/98 e 1663/95 da
Comissão, artigo 8.°, n.° 1] (cf. n.os 74, 76-78, 96-101, 106, 107, 136, 137,
179-182)

3.

Agricultura — FEOGA — Atribuição de ajudas e prémios
n.° 3149/92 da Comissão, artigo 9.°) (cf. n.os 138-142)

4.

Agricultura — Política agrícola comum — Apoio aos produtores destinado à
reestruturação no sector das frutas e dos produtos hortícolas (Regulamento
n.° 3816/92 da Comissão, artigo 2.°) (cf. n.os 162-169)
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