
POSTANOWIENIE PREZESA 

SZÓSTEJ IZBY SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI 

z dnia 15 września 2008 r.(*) 

 

Wykreślenie 

 

W sprawie T-379/07 

 

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana początkowo przez T. Nowakowakiego a następnie 

przez M. Dowgielewicza, działających w charakterze pełnomocników, 

strona skarżąca, 

przeciwko 

Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez K. Banks i A. Szmytkowską, 

działających w charakterze pełnomocników, 

strona pozwana, 

 

mającej za przedmiot stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 804/2007 z 

dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiającego zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 

25‑32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski (Dz. U. 2007, L 180, str. 3). 

 

 

1        Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 24 czerwca 2008, strona skarżąca 

zawiadomiła Sąd, zgodnie z art. 99 regulaminu Sądu, o cofnięciu swojej skargi oraz wniosła, 

aby Sąd orzekł o kosztach zgodnie z art. 87 § 5 trzeci akapit tego regulaminu. 

 

2        Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 14 lipca 2008, strona pozwana 

zawiadomiła Sąd, że odnotowała cofnięcie skargi przez stronę skarżącą oraz wniosła 

jednocześnie o obciążenie kosztami strony cofającej zgodnie z pierwszym akapitem art. 87 § 

5 regulaminu. Strona pozwana podniosła również, że trzeci akapit tego artykułu, na który 

powołuje się strona cofająca skargę, ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy strony nie 

żądają zwrotu kosztów, oraz że żaden element podniesiony przez Polskę w piśmie cofającym 

skargę nie stanowi powodów, dla których Komisja miałaby odstąpić od wniesienia o 

obciążenie kosztami strony cofającej skargę. 

 



3        Zgodnie z art. 87 § 5 akapit pierwszy regulaminu strona cofająca skargę zostaje 

obciążona kosztami, jeżeli strona przeciwna wniosła o to w swoich uwagach dotyczących 

cofnięcia skargi. W niniejszej sprawie strona pozwana wniosła o obciążenie kosztami strony 

cofającej skargę zgodnie z pierwszym akapitem art. 87 § 5 regulaminu. 

 

4        Należy zatem wykreślić sprawę z rejestru i obciążyć stronę skarżącą kosztami 

postępowania. 

 

Z powyższych względów 

 

PREZES SZÓSTEJ IZBY SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI 

 

postanawia, co następuje: 

 

1)      Sprawa T-379/07 zostaje wykreślona z rejestru Sądu. 

 

2)      Strona skarżąca ponosi koszty postępowania. 

 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 15 września 2008 r. 

 

Sekretarz 

    

 

       Prezes 

 

E. Coulon 

    

 

        A. W. H. Meij 

 

* Język postępowania: polski. 


