
Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. — Ligny 
Pesca di Guaiana Francesco i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-330/08) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) 
nr 530/2008 — Odnowienie zasobów tuńczyka błękitnopłet
wego — Ustalenie TAC na 2008 r. — Akt o charakterze 
generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — 

Niedopuszczalność) 

(2012/C 109/26) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc (Tra
pani, Włochy) i sześć innych skarżących, których nazwy znaj
dują się w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: A. 
Clarizia, P. Ziotti, P. De Luca, A. Amatucci i R. Malinconico, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Banks i 
D. Nardi, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiającego środki 
nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów 
okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 
Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej 
zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 155, s. 9). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc i sześć innych skarżą
cych, których nazwy znajdują się w załączniku do postanowienia, 
pokrywają swe własne koszy, a także koszty poniesione przez 
Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 lutego 2012 r. — 
Federcoopesca i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-366/08) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE) 
nr 530/2008 — Odnowienie zasobów tuńczyka błękitnopłet
wego — Ustalenie TAC na 2008 r. — Akt o charakterze 
generalnym — Brak indywidualnego oddziaływania — 

Niedopuszczalność) 

(2012/C 109/27) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Federazione Nazionale delle Cooperative della 
Pesca (Federcoopesca) (Rzym, Włochy) i osiem innych skarżą

cych, których nazwy znajdują się w załączniku do postano
wienia (przedstawiciele: P. Cavasola, V. Cannizzaro, G. Micucci, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Banks i 
D. Nardi, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiającego środki 
nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów 
okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w 
Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej 
zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 155, s. 9). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoo
pesca) i osiem innych skarżących, których nazwy znajdują się w 
załączniku do postanowienia, pokrywają swe własne koszy, a także 
koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 lutego 2012 r. — 
Dagher przeciwko Radzie 

(Sprawa T-218/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i 
podmiotów — Wniosek o zastosowanie środków 

tymczasowych — Umorzenie postępowania) 

(2012/C 109/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Habib Roland Dagher (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciele: adwokaci J.Y. Dupeux i F. Dressen) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i E. Dumitriu-Segnana, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, wniosek o nakazanie Radzie i Republice Włoskiej 
wydania skarżącemu wizy, po drugie, wniosek o zawieszenie 
wykonania rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 
85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego określone 
szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U L 28, s. 32) i 
decyzji Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. zmie
niającej decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie 
środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej (Dz.U. L 28, s. 60), a po trzecie, żądanie naprawienia 
szkody, jaką miał ponieść skarżący.
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