
Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności części lub, tytułem
żądania ewentualnego, całości rozporządzenia Komisji (WE)
nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007, które zezwala na łagod-
niejsze środki monitorowania i zwalczania niektórych przenoś-
nych gąbczastych encefalopatii w porównaniu z środkami prze-
widzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001.

Na poparcie swoich żądań skarżąca stwierdza, że zaskarżone
przepisy są nieważne gdyż naruszają one zasadę ostrożności w
zakresie zarówno oceny jak i zarządzania zagrożeniem.

Skarżąca utrzymuje, iż Komisja naruszyła zasadę ostrożności na
etapie oceny zagrożenia, gdyż nie uwzględniła utrzymującego
się braku pewności nauki co do groźby przenoszenia się na
człowieka przenośnych gąbczastych encefalopatii innych niż
gąbczasta encefalopatia bydła oraz wątpliwości co do rzetelności
testów, na których Komisja oparła się w celu przyjęcia zaskarżo-
nego rozporządzenia.

Zdaniem skarżącej Komisja naruszyła również zasadę ostroż-
ności na etapie zarządzania zagrożeniem, ponieważ zaskarżone
przepisy nie pozwalają na ograniczenie zagrożenia a mogą
nawet doprowadzić do jego zwiększenia. Skarżąca uważa
ponadto, że zwiększenie zagrożenia na skutek zaskarżonych
przepisów nie może być uzasadnione korzyściami spodziewa-
nymi z ich zastosowania.

(1) Dz.U. L 165, str. 8.
(2) Dz.U. L 147, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Campo de
Alcalá del Río przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-258/07)

(2007/C 211/96)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: S. Coop. And. de Productores de Alcalá del Río
(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 17 lipca 2007 r. — Algusa Algo-
donera Utrerana przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-259/07)

(2007/C 211/97)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Algusa Algodonera Utrerana S.A. (Sewilla, Hisz-
pania) (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
721 355 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.
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