C 95/38

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

28.4.2007.

3) Komisijas atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Rezolutīvā daļa:
1) Padomes 2003. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 2229/
2003, ar ko ievieš galīgo antidempinga maksājumu un galīgi
iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts par Krievijas izcelsmes silīcija importu, 1. pants tiek atcelts, ciktāl tas prasītājai nosaka antidempinga maksājumu;

(1) OV C 106, 30.4.2004.

2) Padome sedz savus un prasītājas tiesāšanās izdevumus;
3) Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.
Pirmās instances tiesas 2007. gada 8. marta spriedums —
France Télécom/Komisija

(1) OV C 106, 30.4.2004.

(Lieta T-339/04) (1)
(Konkurence — Lēmums, ar kuru nosaka pārbaudi — Lojāla
sadarbība ar valsts tiesām — Regulas (EK) Nr. 1/2003
20. panta 4. punkts — Komisijas paziņojums par sadarbību
konkurences iestāžu tīklā — Pamatojums — Samērīgums)
Pirmās instances tiesas 2007. gada 7. marta spriedums —
Sequeira Wandschneider/Komisija

(2007/C 95/76)

(Lieta T-110/04) (1)

Tiesvedības valoda — franču

(Ierēdņi — Karjeras attīstības ziņojums — Novērtēšana par
2001./2002. gadu — Prasība atcelt tiesību aktu — Pamatojums — Nopelnu vērtējums — Pierādījumi — Prasība par
zaudējumu atlīdzību)
(2007/C 95/75)

Lietas dalībnieki
Prasītāja: France Télécom SA, iepriekš Wanadoo SA, Parīze
(Francija) (pārstāvji — H. Calvet un M.-C. Rameau, avocats)

Tiesvedības valoda — franču
Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — É. Gippini
Fournier un O. Beynet)
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Paulo Sequeira Wandschneider, Brisele (Beļģija) (pārstāvji
— sākumā G. Vandersanden un A. Finchelstein, vēlāk
G. Vandersanden un C. Ronzi, avocats)
Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — G. Berscheid
un H. Tserepa-Lacombe)

Priekšmets
Pirmkārt, prasība atcelt 2003. gada 23. aprīļa lēmumu, ar ko
sastādīts karjeras attīstības ziņojums attiecībā uz prasītāju par
periodu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim
un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus.

Priekšmets
Komisijas 2004. gada 18. maija lēmuma lietā COMP/C-1/
38.916, ar kuru France Télécom SA, kā arī visiem uzņēmumiem,
kurus tā tieši vai netieši kontrolē, tostarp Wanadoo SA un visiem
uzņēmumiem, kurus tieši vai netieši kontrolē Wanadoo SA,
uzdod pakļauties pārbaudei saskaņā ar 20. panta 4. punktu
Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par
to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti [EKL] 81. un
82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.), atcelšana.

Rezolutīvā daļa
1) noraidīt prasību;

Rezolutīvā daļa

2) prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

1) atcelt 2003. gada 23. aprīļa lēmumu, ar ko sastādīts karjeras
attīstības ziņojums attiecībā uz prasītāju par periodu no
2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim;

(1) OV C 262, 23.10.2004.

2) prasību par zaudējumu atlīdzību noraidīt;

