
Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2007 r. — Las Marismas
de Lebrija przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-260/07)

(2007/C 211/98)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Las Marismas de Lebrija S. Coop. And. (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
1 575 122 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. — Komisja prze-
ciwko Banca di Roma

(Sprawa T-261/07)

(2007/C 211/99)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
adwokat A. Colabianchi oraz F. Amato i M. Wilderspin)

Strona pozwana: Banca di Roma

Żądania strony skarżącej

— nakazanie SpA Banca di Roma z siedzibą we Włoszech,
Rzym (00144), Viale Umberto Tupini nr 180, reprezento-
wanej przez aktualnego przedstawiciela prawnego, realizacji
na rzecz Komisji Europejskiej przejętej gwarancji bankowej
z dnia 28 października 1989 r.;

— w konsekwencji nakazanie SpA Banca di Roma z siedzibą
we Włoszech, Rzym (00144), Viale Umberto Tupini nr 180,
reprezentowanej przez aktualnego przedstawiciela prawnego,
zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej z siedzibą w Belgii,
Bruksela (1039), Rue de la Loi nr 200, kwoty 412 607,41
euro wraz z odsetkami w wysokości 94,37 euro dziennie od
dnia 30 grudnia 2006 r. do chwili zapłaty lub innej kwoty
ustalonej zgodnie z zasadą słuszności;

— obciążenie SpA Banca di Roma z siedzibą we Włoszech,
Rzym (00144), Viale Umberto Tupini nr 180, reprezento-
wanej przez aktualnego przedstawiciela prawnego, kosztami
postępowania włącznie z kosztami Komisji.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga wniesiona została zgodnie z art. 238 WE na
podstawie klauzuli arbitrażowej zawartej w gwarancji wysta-
wionej przez Banco di Roma (obecnie Banca di Roma) w dniu
29 października 1989 r. na rzecz Komisji.

Decyzją C(89) 1241 z dnia 2 sierpnia 1989 r. (1) Komisja nało-
żyła kary pieniężne na czternastu producentów siatek zbrojenio-
wych zgrzewanych, m in. na Ferriere Nord SpA, z powodu
udziału w porozumieniach i uzgodnionych praktykach narusza-
jących art. 85 (obecnie art. 81) ust. 1 traktatu WE. Na Ferriere
Nord nałożona została grzywna w wysokości 320 000 ECU.

Zgodnie z art. 4 Ferriere Nord miała zapłacić grzywnę w ciągu
trzech miesięcy od doręczenia decyzji, z zastrzeżeniem możli-
wości wystawienia gwarancji bankowej pokrywającej cały dług
składający się z kwoty głównej i odsetek.

Ferriere Nord przekazała Komisji listem poleconym z dnia
30 października 1989 r., które wpłynęło w dniu 7 listopada
1989 r., pismo z dnia 26 października 1989 r., w którym
Banco di Roma (obecnie Banca di Roma) — oddział Udine,
Włochy, wystawił na rzecz Komisji gwarancję zapłaty zarówno
grzywny w wysokości 320 000 ECU, jak również odsetek liczo-
nych od dnia 15 listopada 1989 r. do chwili ostatecznej zapłaty.

Sąd wyrokiem z dnia 27 września 2006 r. w sprawie T-153/
04 (2) orzekł, że „uprawnienie Komisji do wykonania decyzji
w sprawie siatek zbrojeniowych zgrzewanych” zgodnie z art. 4
ust. 1 rozporządzenia nr 2988/74 jest przedawnione (pkt 53 i
58 tego wyroku).
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