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Strony
Strona skarżąca: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e. V.
(Bonn, Niemcy), Romuald Schaber (Petersthal, Niemcy), Stefan
Mann (Eberdorfergrund, Niemcy) i Walter Peters (Körchow,
Niemcy) (przedstawiciele: W. Renner i O. Schniewind, adwokaci)
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Strony
Strona skarżąca: Grzegrorz Szomborg (Jastarnia, Polska) (przedstawiciel: R. Nowosielski, adwokat)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 248/
2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych
kwot mlecznych (Dz.U. L 76, s. 6);
— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
Zarzuty i główne argumenty
Skarżący podnoszą zarzuty dotyczące rozporządzenia Rady
(WE) nr 248/2008 (1), które zwiększa określone w załączniku
IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (2) krajowe
kwoty mleczne o 2 % od dnia 1 kwietnia 2008 r. w celu ułatwienia zwiększonej produkcji mleka we Wspólnocie i spełnienia
nowych wymogów rynku mleka.
Na poparcie skargi skarżący podnoszą, po pierwsze, że zwiększenie krajowych kwot mlecznych jest skutkiem nadużycia
swobodnego uznania, bowiem służy ono innym celom, niż
wymienione w motywach.
Ponadto zaskarżone rozporządzenie narusza traktat WE,
bowiem art. 37 ust. 2 WE został błędnie zastosowany jako
podstawa prawna ze względu na zaniedbanie określonych w
art. 33 ust. 1 lit. a) i b) WE celów, nie zostały uwzględnione
wymogi ochrony środowiska w rozumieniu art. 6 WE oraz
naruszony został obowiązek zachowania i ochrony dziedzictwa
kulturowego we Wspólnocie zgodnie z art. 151 WE.
Ponadto naruszone zostało prawo własności skarżących i
wolność wykonywania zawodu przez skarżących, jak również
zakaz dyskryminacji.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 248/2008 z dnia 17 marca 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
krajowych kwot mlecznych (Dz.U. L 76, s. 6).
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października
2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych
(Dz.U. L 299, s. 1).

— stwierdzenie, że Komisja zaniechała działania poprzez uchybienie wykonania zobowiązań, które na niej ciążyły na mocy
art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia
21 grudnia 2005 r. (1) w związku z niewydaniem naukowej
oceny skutków używania w szczególności sieci skrzelowych,
trójściennych i oplatających dla waleni i przedstawienia jej
wyników Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;
— obciążenie pozwanej Komisji kosztami postępowania;
— zwrot kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty
Zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady nr 2187/2005, Komisja
została zobowiązana do zapewnienia, w terminie do dnia
1 stycznia 2008 r., przeprowadzenia naukowej oceny skutków
używania w szczególności sieci skrzelowych, trójściennych i
oplątujących dla waleni i przedstawienia jej wyników Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W związku z nieprzedstawieniem
takiej opinii w przewidzianym terminie skarżący wezwał
Komisję do działania pismem z dnia 25 lutego 2008 r. W odpowiedzi na wezwanie skarżącego Komisja potwierdziła, że taka
naukowa ocena nie została jeszcze przedstawiona za powód
podając brak współdziałania innych podmiotów.
Uznając, że niewypełnienie przez Komisję obowiązku wynikającego z art. 27 Rozporządzenia nr 2187/2005 jest w tych
okolicznościach bezsporne, skarżący wniósł, zgodnie z art. 232
WE niniejszą skargę na zaniechanie działania.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza
Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz.U. L 349, str. 1).

