OBVESTILA O NEOBJAVLJENIH ODLOČBAH

zaradi izboljšav glede varnosti, pomorske navigacije, higiene, kakovosti
proizvodov in delovnih pogojev za plovila, katerih skupna dolžina znaša več
kot 12 metrov, se razglasi za nično, ker se nanaša na plovilo Atlantean tožeče
stranke.

2.

Komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka.

3.

Irska nosi svoje stroške.

Sklep Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 14. junija 2006 –
Italija proti Komisiji
(Zadeva T-110/05)

„Ptičja gripa – Izredni ukrepi za podporo, sprejeti v sektorju jajc – Nesprejetje
izrednih ukrepov za podporo v sektorju perutninskega mesa – Ničnostna tožba –
Nedopustnost“

Ničnostna tožba – Izpodbojni akti – Pojem – Akti z zavezujočimi pravnimi učinki
(člen 230 ES; Uredba Komisije št. 2102/2004) (Glej točke od 45 do 50.)

Predmet

Razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (ES) št. 2102/2004 z dne 9. decembra 2004
o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu v sektorju jajc v Italiji (UL L 365,
str. 10), kolikor ne določa izrednih ukrepov za podporo trgu v sektorju
perutninskega mesa v smislu člena 14 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne
29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (UL L 282, str. 77).
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Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Italijanski republiki se naloži plačilo stroškov.

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 20. junija 2006 –
Grčija proti Komisiji
(Zadeva T-251/04)

„EKUJS – Izdatki, izključeni iz financiranja Skupnosti – Javno skladiščenje riža –
Višja sila – Predelano sadje in zelenjava – Pomoč za najbolj ogrožene – Program
prestrukturiranja v sektorju sadja in zelenjave – Pavšalni popravki – Rok 24
mesecev“

1.

Kmetijstvo – Skupna ureditev trgov – Riž – Javno skladiščenje riža (Uredba
Komisije št. 708/98, člen 6(1)) (Glej točke od 46 do 54.)

2.

Kmetijstvo – EKUJS – Obračun izdatkov (Uredba Sveta št. 729/70, kakor je
bila spremenjena z Uredbo št. 2245/1999, člen 5(2)(c), in Uredba št. 2201/96;
uredbi Komisije št. 708/98 in št. 1663/95, člen 8(1)) (Glej točke 74, od 76
do 78, od 96 do 101, 106 in 107, 136 in 137 ter od 179 do 182.)

3.

Kmetijstvo – EKUJS – Odobritev pomoči in premij (Uredba Komisije
št. 3149/92, člen 9) (Glej točke od 138 do 142.)

4.

Kmetijstvo – Skupna kmetijska politika – Podpora pridelovalcem za
prestrukturiranje v sektorju sadja in zelenjave (Uredba Komisije št.
3816/92, člen 2) (Glej točke od 162 do 169.)
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