
Przedmiot

Stwierdzenie nieważności postanowień pkt 2 załącznika I do
rozporządzenia (WE) nr 647/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na
własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczają-
cych się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG)
nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG)
nr 1408/71, zawartych w rubrykach zatytułowanych W.
Finlandia lit. b), X. Szwecja lit. c) oraz Y. Zjednoczone Królestwo
lit. d)-f) (Dz. U. L 117, str. 1) — Specjalne świadczenia nieskład-
kowe o charakterze pieniężnym

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność postanowień pkt 2 załącznika I do rozpo-
rządzenia (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady
(EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpie-
czenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących
działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin prze-
mieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG)
nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG)
nr 1408/71, zawartych w rubrykach zatytułowanych „Finlandia”
lit. b), „Szwecja” lit. c), „Zjednoczone Królestwo” lit. d)-f).

2) Skutki wpisania zasiłku na utrzymanie w przypadku niepełnos-
prawności w rubryce zatytułowanej „Zjednoczone Królestwo” lit. d)
załącznika IIa do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do
pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny
rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we
Wspólnocie, w brzmieniu zmienionym i uaktualnionym rozporzą-
dzeniem Rady (WE) nr 118/97 z dnia 2 grudnia 1996 r.,
w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 647/2005, pozos-
tają tymczasowo w mocy w odniesieniu wyłącznie do elementu
„mobilności”, po to aby w rozsądnym terminie zostały podjęte właś-
ciwe działania celem wpisania go do załącznika IIa w brzmieniu
zmienionym.

3) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokryją własne
koszty oraz, w częściach równych, koszty Komisji Wspólnot Euro-
pejskich.

4) Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokryją własne koszty.

(1) Dz.U. C 243 z 1.10.2005 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 listopada 2007 r.
— Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo i in.
przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot

Europejskich i Republice Francuskiej

(Sprawa C-6/06 P) (1)

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty —
Zasady względnej stabilności, pewności prawa i ochrony
uzasadnionych oczekiwań — Dopuszczalność — Odwołanie w
części bezzasadne i w części niedopuszczalne — Odwołanie
wzajemne — Wniosek o uchylenie części wyroku Sądu, w
zakresie w jakim stwierdza on, że nie jest konieczne rozstrzy-
ganie w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności podniesionego
w odniesieniu do skargi, którą oddalił jako bezzasadną —

Brak interesu prawnego — Powaga rzeczy osądzonej)

(2008/C 64/05)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Cofradía de pescadores „San Pedro” de
Bermeo i in. (przedstawiciel: Troncoso Ferrer, abogado)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawi-
ciele: F. Florindo Gijón i M. Balta, pełnomocnicy), Komisja
Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: F. Jimeno Fernández,
pełnomocnik) i Republika Francuska

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z
dnia 19 października 2005 r. w sprawie T-415/03 Cofradía de
pescadores „San Pedro” de Bermeo i in. przeciwko Radzie, na
mocy którego Sąd oddalił skargę o odszkodowanie mające
naprawić szkodę, którą skarżący mieli ponieść w wyniku zezwo-
lenia przez Radę na przeniesienie na rzecz Republiki Francuskiej
części kwoty połowowej sardeli przyznanej Republice Portugal-
skiej

Sentencja

1) Odwołanie wniesione przez Cofradía de pescadores „San Pedro” de
Bermeo i innych skarżących, których nazwy zostały wymienione w
załączniku do wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europej-
skich z dnia 19 października 2005 r. w sprawie T-415/03
Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo i in. przeciwko
Radzie zostaje w części odrzucone jako niedopuszczalne i w pozos-
tałej części oddalone jako bezzasadne.

2) Odwołanie wzajemne wniesione przez Radę Unii Europejskiej
zostaje oddalone.
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3) Cofradía de pescadores „San Pedro” de Bermeo i inni skarżący,
których nazwy zostały wymienione w załączniku do wyroku Sądu
Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 października
2005 r. w sprawie T-415/03 Cofradía de pescadores „San Pedro”
de Bermeo i in. przeciwko Radzie oraz Rada Unii Europejskiej
pokrywają własne koszty.

4) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 stycznia 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Finanzgericht Hamburg — Niemcy) —

Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zuchtvieh-Kontor
GmbH (ZVK) (C-58/06) przeciwko Hauptzollamt

Hamburg-Jonas

(Sprawy połączone C-37/06 i C-58/06) (1)

(Rozporządzenie (WE) nr 615/98 — Dyrektywa 91/628/EWG
— Refundacje wywozowe — Ochrona bydła podczas trans-
portu — Uzależnienie wypłaty refundacji do wywozu bydła od
zastosowania się do przepisów dyrektywy 91/628/EWG —

Zasada proporcjonalności — Utrata prawa do refundacji)

(2008/C 64/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Finanzgericht Hamburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06), Zucht-
vieh-Kontor GmbH (ZVK) (C-58/06)

Strona pozwana: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Finanzgericht Hamburg — Ważność art. 1 i art. 5 ust. 3 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 615/98 z dnia 18 marca 1998 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące przyznania
refundacji wywozowych odnośnie do ochrony żywego bydła
podczas transportu (Dz.U. L 82, str. 19) — Uzależnienie
wypłaty refundacji do wywozu żywych zwierząt od zastoso-
wania się do przepisów dyrektywy Rady 91/628/EWG z dnia
19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas trans-
portu i zmieniającej dyrektywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG
(Dz.U. L 340, str. 17) — Utrata prawa do refundacji z powodu

niezachowania podczas transportu wymaganych okresów odpo-
czynku

Sentencja

1) Analiza pytania pierwszego nie wykazała niczego, co naruszałoby
ważność art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 615/98 z dnia
18 marca 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące
przyznania refundacji wywozowych odnośnie do ochrony żywego
bydła podczas transportu.

2) Analiza pytania drugiego nie wykazała niczego, co naruszałoby
ważność art. 5 ust. 3 rozporządzenia nr 615/98 w świetle zasady
proporcjonalności. Do sądu krajowego należy ocena, czy właściwe
organy zastosowały odnośne przepisy rozporządzenia nr 615/98
w sposób zgodny z tą zasadą.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 stycznia
2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Portugalskiej

(Sprawa C-70/06) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie — Niewykonanie
— Kara pieniężna)

(2008/C 64/07)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
X. Lewis, A. Caeiros i P. Andrade, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Portugalska (przedstawiciele:
L. Fernandes, P. Fragoso Martins i J. A. de Oliveira, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak
wykonania wyroku Trybunału z dnia 14 października 2004 r. w
sprawie C-275/03 — Nieprawidłowa transpozycja dyrektywy
Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koor-
dynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w
zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty
budowlane (Dz.U. L 395, str. 33) — Wniosek o ustalenie okres-
owej kary pieniężnej
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