
Skarga wniesiona w dniu 19 lipca 2007 r. — Devisa prze-
ciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-270/07)

(2007/C 223/21)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Nueva Desmotadora Sevillana, SA (Sewilla, Hisz-
pania) (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 dwóch milionów trzystu osiemdziesięciu pięciu
tysięcy pięciuset siedemdziesięciu jeden EUR
(2 385 571 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. — Eurosemillas
przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-271/07)

(2007/C 223/22)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Eurosemillas SA (Kordowa, Hiszpania) (przedsta-
wiciel: 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 dwóch milionów sześciuset sześćdziesięciu
jeden tysięcy czterystu dwudziestu siedmiu EUR
(2 661 427 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. — Surcotton
przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-272/07)

(2007/C 223/23)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Surcotton SA (Kordowa, Hiszpania) (przedsta-
wiciel: 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 miliona siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy
dwudziestu siedmiu EUR (1 734 027 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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