
Żądania strony skarżącej

— wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o
odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. 288 WE,
i zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji
jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem
1 655 410 EUR;

— obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie
T-217/07 Las Palmeras przeciwko Radzie i Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2007 r. — Coesagro
przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-246/07)

(2007/C 211/87)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: S. Coop. And. Ecijana de Servicios Agropecua-
rios (Coesagro) (Sewilla, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat
L. Ortiz Blanco)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot
Europejskich

Żądania strony skarżącej

— wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o
odszkodowanie, wniesioną na podstawie art. 288 WE, i
zasądzającego skarżącej odszkodowanie od Rady i Komisji
jako dłużników solidarnych w wysokości ogółem
1 035 466 EUR;

— obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są takie same jak w sprawie
T-217/07 Las Palmeras przeciwko Radzie i Komisji.

Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2007 r. — Słowacja prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-247/07)

(2007/C 211/88)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: Republika Słowacka (przedstawiciel: J. Čorba,
pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w
jakim dotyczy skarżącej lub jeśli Sąd Pierwszej Instancji uzna
to za konieczne lub właściwe stwierdzenie nieważności
zaskarżonej decyzji w całości;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów rolnych
innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych ich
eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji (notyfikowanej jako dokument nr C(2007) 1979) (1), w
wersji zmienionej w dniu 25 maja 2007 r. W zaskarżonej
decyzji Komisja ustaliła ilości pewnych rodzajów owoców i ryżu
w swobodnym obrocie na terytorium Republiki Słowackiej w
dniu przystąpienia, które przekraczają ilości, które można uznać
za normalne zapasy w dniu 1 maja 2004 r. Jednocześnie
Komisja obciążyła skarżącą kwotą 3 634 mln EUR celem
pokrycia kosztów eliminacji tych ilości produktów.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi, że pozwana nie
miała uprawnień, aby przyjąć zaskarżoną decyzję.

Ponadto skarżąca twierdzi, że nawet jeśli pozwana miała prawo
określić nadwyżkę zapasów na terytorium Republiki Słowackiej
i obciążyć finansowo tą ostatnią tymi rzekomymi nadwyżkami
zapasów, to naruszyła ona traktat o przystąpieniu (2), ponieważ
nie działała w oparciu o właściwą podstawę prawną, tzn. art. 41
aktu dotyczącego warunków przystąpienia (3).
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