
Zarzuty i główne argumenty

Rząd włoski zaskarżył do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich decyzję Komisji C(2007) 1901 wersja ostateczna z
dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie rozliczenia rachunków
agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących
wydatków finansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budże-
towy 2006 w zakresie, w jakim ustala ona na podstawie art. 32
ust. 5 rozporządzenia nr 1290/2005, że Republika Włoska
poniesie 50 % ciężaru finansowego będącego konsekwencją
nieodzyskania kwot podlegających odzyskaniu wskutek niepra-
widłowości lub zaniedbań.

Na poparcie swojej skargi rząd włoski podnosi, że w decyzji
zawarte są przypadki, w przedmiocie których Komisja powinna
była wydać wyraźną decyzję już wcześniej, działając z zachowa-
niem staranności i w rozsądnym czasie, stwierdzając, że zostaną
one w całości przez poniesione przez EFOGR. Tym bardziej jeśli
wziąć pod uwagę, że służby Komisji wypowiedziały się
korzystnie w odniesieniu do niektórych z tych przypadków.

Ponadto rząd włoski podnosi następujące zarzuty:

a) naruszenie lub nieprawidłowe zastosowanie art. 5 ust. 2
rozporządzenia (EWG) nr 595/91, jak również art. 8 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1663/95; naruszenie art. 253 WE
poprzez brak uzasadnienia.

b) naruszenie lub nieprawidłowe zastosowanie art. 8 ust. 2
rozporządzenia (EWG) nr 729/70 i (WE) nr 1258/99; naru-
szenie art. 253 WE poprzez brak uzasadnienia.

c) naruszenie lub nieprawidłowe zastosowanie art. 5 ust. 2
rozporządzenia (EWG) nr 595/91, jak również art. 8 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1663/95, jak również art. 8 ust. 2 rozpo-
rządzenia (EWG) nr 729/70 i (WE) nr 1258/99 (w przypad-
kach, w których kwota jest niższa od 500 000,00 euro);
naruszenie art. 253 WE poprzez brak uzasadnienia (w przy-
padkach, w których kwota jest wyższa od 500 000,00 euro).

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Agrícola del
Sureste przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-268/07)

(2007/C 223/19)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: S. Coop. Agrícola del Sureste (Murcja, Hiszpania)
(przedstawiciel: L. Ortiz Blanco, abogado)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot
Europejskich

Żądania strony skarżącej

— wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o
odszkodowanie, wniesioną na mocy art. 288 WE, stwierdza-
jącego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze
strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całko-
witej kwocie stu czterdziestu dwóch tysięcy pięciuset osiem-
dziesięciu pięciu EUR (142 585 EUR) oraz

— obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

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

Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Mediterráneo
Algodón przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-269/07)

(2007/C 223/20)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Mediterráneo Algodón, SA (Sewilla, Hiszpania)
(przedstawiciel: L. Ortiz Blanco, abogado)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot
Europejskich

Żądania strony skarżącej

— wydanie wyroku uwzględniającego niniejszą skargę o
odszkodowanie, wniesioną na mocy art. 288 WE, stwierdza-
jącego, że skarżącej należy się odszkodowanie pieniężne ze
strony Rady i Komisji odpowiadających solidarnie w całko-
witej kwocie trzech milionów dwustu siedemdziesięciu
trzech tysięcy stu czterdziestu siedmiu EUR
(3 273 147 EUR) oraz

— obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

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