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Samenvatting van de beschikking

Procedure — Kosten — Beroep tot vergoeding van schade, geleden in kader van toepassing van
melkquotaregeling — Afstand van instantie na verklaring van verweerder voor Gerecht, in
kader van ander beroep, met betrekking tot zijn houding ingeval van nietigverklaring van verordening nr. 2187/93 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten van melk ofzuivelprodttkten die hun activiteit tijdelijk niet hebben kunnen uitoefenen — Voorwaarden om kosten ten laste van andere partij te brengen, niet vervuld — Compensatie
(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 87, lid 5; verordening nr, 2187/93 van de
Raad)
II-71

SAMENVATTING — ZAAK T-525/93

De in het proces-verbaal van een terechtzitting voor het Gerecht opgenomen verklaring
van de instellingen omtrent de gevolgen die
zij zouden verbinden aan een eventuele nietigverklaring door de gemeenschapsrechter
van verordening nr. 2187/93 inzake het vergoedingsvoorstel aan bepaalde producenten
van melk of zuivelprodukten die hun activiteit tijdelijk niet hebben kunnen uitoefenen,
te weten dat alle belanghebbenden, ook al
waren zij geen partij bij het in deze nietigverklaring resulterende beroep, aanspraak zouden kunnen maken op een vergoeding die
wordt berekend zonder dat de in de artikelen 8 en 14 van deze verordening bedoelde
beperkingen worden toegepast, heeft een
aantal verzoekers die beroep hadden ingesteld, strekkende tot vergoeding van de
schade die zij hebben geleden in het kader
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van de toepassing van de melkquotaregeling,
ertoe kunnen bewegen, afstand te doen van
instantie. Deze verklaring heeft de verzoekers namelijk duidelijkheid verschaft over
het standpunt van de Raad over de gevolgen
van de aanvaarding van het in de betrokken
verordening neergelegde vergoedingsvoorstel
voor het geval deze verordening nietig zou
worden verklaard.

Deze verklaring is echter niet van dien aard,
dat zij overeenkomstig artikel 87, lid 5, van
het Reglement voor de procesvoering van het
Gerecht een reden kan vormen om de kosten
van verzoekers ten laste van verweerder te
brengen. In deze omstandigheden dient elk
der partijen haar eigen kosten te dragen.

