
Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowującego okreś-
lone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23
ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w
ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 46, str. 10)

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący, Atlantic Dawn Ltd i inni, pokrywają koszty własne i
koszty poniesione przez Komisję.

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa koszty własne.

(1) Dz.U. C 170 z 21.7.2007.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 maja
2008 r. — Transports Schiocchet — Excursions przeciwko

Komisji

(Sprawa T-220/07) (1)

(Skarga o odszkodowanie — Termin przedawnienia —
Artykuł 46 statutu Trybunału Sprawiedliwości —

Niedopuszczalność)

(2008/C 183/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Transports Schiocchet — Excursions SARL
(Beuvillers, Francja) (predstawiciel: D. Schönberger, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J.-F. Pasquier i N. Yerrell, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie odszkodowania za szkodę jaką miałaby ponieść
skarżąca w wyniku różnych niezgodnych z prawem działań
zarzucanych instytucjom wspólnotowym.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Transports Schiocchet — Excursions SARL zostaje obciążona kosz-
tami postępowania.

(1) Dz.U. C 199 z 25.8.2007.

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2008 r. — Europejska
Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) przeciwko

Republice Portugalskiej

(Sprawa T-4/08)

(2008/C 183/44)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na
Morzu (EMSA) (przedstawiciele: profesor E. Pache, i J. Menza,
pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika Portugalska

Żądania strony skarżącej

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu wnosi do
Sądu Pierwszej Instancji o wydanie, na podstawie art. 14 zdanie
drugie porozumienia o siedzibie, wyroku, stwierdzającego, że:

— rząd portugalski jest związany postanowieniami porozu-
mienia o siedzibie, które jest instrumentem prawa międzyna-
rodowego publicznego z zakresu prawa wspólnotowego, i
które nie może być zmodyfikowane lub zmienione jedno-
stronnie przez Portugalię, w tym poprzez krajowe przepisy
prawne;

— zgodnie z porozumieniem o siedzibie rząd portugalski jest
zobowiązany do zapewnienia pracownikom Europejskiej
Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu oraz członkom ich
rodzin prawa do przywozu z państwa ich ostatniego
zamieszkania oraz z państwa, którego są obywatelami, bez
opłat i bez zakazów i ograniczeń, w ramach pierwszego
osiedlenia się, w terminie pięciu lat od czasu zatrudnienia
ich przez Agencję i maksymalnie w dwóch przesyłkach,
samochodów nabytych na warunkach rynku w danym kraju,
oraz że ani obecne ani wcześniejsze stosowanie postanowień
tego porozumienia o siedzibie przez właściwe portugalskie
organy władzy nie jest zgodne z tym obowiązkiem;

w szczególności, że rząd portugalski jest zobowiązany do
rejestracji na wniosek, w ramach specjalnego systemu opłat
oraz bez zakazów lub ograniczeń pojazdów pracowników
Agencji oraz ich rodzin, nabytych na warunkach rynku w
państwie ich wcześniejszego zamieszkania lub w państwie,
którego są obywatelami;
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