
8) Ograniczenia w swobodnym ustalaniu cen stanowią dalszą
przeszkodę zarówno dla swobody przedsiębiorczości, jak i
swobody świadczenia usług. Nowy usługodawca, który
usiłuje wejść na dany rynek musi stawić czoło konku-
rentom, a wysokość ceny odgrywa istotną rolę przy pozys-
kiwaniu klientów.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony postanowieniem Finanzgericht Hamburg z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie Willy Kempter KG prze-

ciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Sprawa C-2/06)

(2006/C 60/47)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 4 stycznia 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzge-
richt Hamburg z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie Willy
Kempter KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Finanzgericht Hamburg zwrócił się do Trybunału o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy weryfikacja i zmiana ostatecznej decyzji administra-
cyjnej w celu uwzględnienia dokonanej w międzyczasie
przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
wykładni odnośnych przepisów prawa wspólnotowego
wymaga, aby zainteresowany zaskarżył decyzję do sądu
powołując się na prawo wspólnotowe?

2. Czy podanie o weryfikację i zmianę ostatecznej decyzji
administracyjnej sprzecznej w prawem wspólnotowym,
niezależnie od warunków sformułowanych w wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia
13 stycznia 2004 r. w sprawie C-453/00, jest ze względów
nadrzędnych wynikających z prawa wspólnotowego ograni-
czone w czasie?

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia
izba) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie T-415/03
Cofradia de Pescadores „San Pedro” de Bermeo i in. prze-
ciwko Radzie Unii Europejskiej, wpieranej przez Komisję
Wspólnot Europejskich, wniesione przez Cofradia de
Pescadores „San Pedro” de Bermeo i in. w dniu 9 stycznia

2006 r.

(Sprawa C-6/06 P)

(2006/C 60/48)

(Język postępowania: hiszpański)

W dniu 19 października 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Cofradia de Pesca-
dores „San Pedro” de Bermeo i in., reprezentowanych przez
adwokatów E. Garayara Gutiérreza, G. Martíneza-Villaseñora,
A. Garcíę Castilla i M. Troncosa Ferrerę, od wyroku Sądu Pierw-
szej Instancji (trzeciej izba) z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie T-415/03 Cofradia de Pescadores „San Pedro” de
Bermeo i in. przeciwko Radzie Unii Europejskiej wspieranej
przez Komisje Wspólnot Europejskich.

Wnoszący odwołanie zwracają się do Trybunału o:

1. uznanie odwołania za dopuszczalne;

2. w konsekwencji, uchylenie w całości wyroku Sądu Pierwszej
Instancji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie T-415/
03;

3. uwzględnienie żądań skarżących przedstawionych w pierw-
szej instancji, mianowicie:

— stwierdzenie, że Rada, przenosząc na podstawie
rozporządzeń nr 3074/95, nr 390/97, nr 45/98, nr 48/
1999, nr 2742/1999 i nr 2848/2000 część kwoty
połowowej sardeli przyznanej Republice Portugalskiej
w strefie ICES IX na rzecz Republiki Francuskiej, tak iż
kwota ta mogła być poławiana w strefie ICES VIII,
spowodowała powstanie odpowiedzialności poza-
umownej Wspólnoty oraz naruszyła art. 161 ust. 1 lit. f)
Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa
Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Wspólnot Euro-
pejskich, jak i zasadę względnej równowagi i zasady
pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych ocze-
kiwań, ponieważ zmniejszyła przypadający Hiszpanii
udział procentowy w ogólnym dopuszczalnym połowie
sardeli a także udział uprawnionej floty w połowach
sardeli dokonywanych w strefie ICES VIII za w latach od
1996 r. do 2000 r.;
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