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Prasība, kas celta 2010. gada 13. jūlijā — Eiropas
Komisija/Grieķijas Republika

11.9.2010.

balstīdamās uz kļūdainu pamatojumu, nav pareizi aprēķinājušas
atgūstamo summu;

(Lieta C-354/10)
(2010/C 246/57)

nav iesniegušas dokumentus par [atbalsta] atgūšanu, kas jau ir
notikusi.

Tiesvedības valoda — grieķu
Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Triantafillou un B.
Stromsky)

Prasība, kas celta 2010. gada 14. jūlijā — Eiropas
Parlaments/Eiropas Savienības Padome
(Lieta C-355/10)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

(2010/C 246/58)
Prasītājas prasījumi:
— atzīt, ka, paredzētajā termiņā neveicot visus pasākumus, kas
vajadzīgi, lai atgūtu atbalstu, kurš atzīts par nelikumīgu un
nesaderīgu ar kopējo tirgu ar 1. panta 1. punktu (izņemot
atbalstu, kas minēts 2. punktā un 2. un 3. pantā) Komisijas
2007. gada 18. jūlija Lēmumā [C(2007) 3251] par rezerves
fondu, ko neapliek ar nodokli (valsts atbalsts C-37/05), un
pienācīgi neinformējot Komisiju par pasākumiem, kas šajā
ziņā veikti, Grieķijas Republika nav izpildījusi minētā
lēmuma 4., 5. un 6. pantā un Līgumā par Eiropas Savienības
darbību paredzētos pienākumus;
— piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izde
vumus.

Pamati un galvenie argumenti

Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — M. Dean un A. Auer
sperger Matić)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:
— atcelt Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmumu
2010/252/ES (1), ar ko papildina Šengenas Robežu kodeksu
attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā ar opera
tīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām
robežām;

Grieķijas iestādes nav norādījušas uz absolūtu neiespējamību
piemērot Komisijas lēmumu un pēc trim gadiem nav norādī
jušas, ko tieši ir pārbaudījušas, kuros gadījumos ir prasīts
[atbalstu] atmaksāt un kuros gadījumos tas ir noticis. Konkrēti,
tās:

— nospriest, lai Padomes lēmuma iedarbība tiktu paturētā
spēkā līdz šī lēmumu aizstāšanai;

attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju nav precizējušas, kādas
izmaksas tas sedzis, lai tam būtu tiesības uz atbalstu, pamato
joties uz Vispārēja atbrīvojuma regulu;

— piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās
izdevumus.

attiecībā uz katru atbalsta saņēmēju nav aprēķinājušas atbalsta
apjomu;

Pamati un galvenie argumenti

ir paplašinājušas atbrīvojumu no atbalsta atgūšanas pienākuma,
attiecinot to arī uz gadījumiem, kas lēmumā nav paredzēti;
ir nepareizi aprēķinājušas minimis atbalsta summu, kura atbrī
vota no atbalsta atgūšanas pienākuma;
nav pārbaudījušas iespējamo [atbalsta] apvienojumu ar citu
atbalstu;

Parlaments lūdz atcelt Apstrīdēto lēmumu, jo ar to tiek pārkāpts
Šengenas Robežu kodeksa (2) 12. panta 5. punktā paredzēto
īstenošanas pilnvaru apjoms tādā ziņā, ka ar šo lēmumu tiek
ieviesti noteikumi par “pārtveršanu”, “meklēšanu un glābšanu”
un “izkāpšanu”, kas nevar tikt uzskatīti par tādiem, kuri ietilpst
“uzraudzības” apjomā, kā tā ir definēta Šengenas Robežu
kodeksa 12. pantā, un kas nevar tikt uzskatīti par nebūtiskiem
elementiem, un ar šo lēmumu tiek grozīti Šengenas robežu
kodeksa būtiskie elementi, kuri ir rezervēti likumdevējam.
Turklāt ar Apstrīdēto lēmumu tiek grozīti dalībvalstu pienākumi
saistībā ar Frontex operācijām, kuras ir paredzētas Frontex
Regulā (3).
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Ja Tiesa atcels Apstrīdēto lēmumu, Parlaments tomēr uzskata, ka
būtu vēlams, lai Tiesa izmantotu savu rīcības brīvību un patu
rētu Apstrīdētā lēmuma iedarbību spēkā saskaņā ar LESD 264.
panta 2. punktu līdz brīdim, kad tas tiks aizstāts.
(1) Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmums, ar ko papildina Šengenas
Robežu kodeksu attiecībā uz jūras ārējo robežu uzraudzību saistībā
ar operatīvo sadarbību, kuru koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām
(OV L 111, 20. lpp.)
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK)
Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem,
kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas
Robežu kodekss) (OV L 105, 1. lpp.).
(3) Padomes 2004. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 2007/2004, ar ko
izveido Eiropas Aģentūru operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas
Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 349, 1. lpp.).
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Pamati un galvenie argumenti
Komisija norāda, ka Lauksamniecības un pārtikas departamenta
piemērotajos piešķiršanas kritērijos tika iekļauti kritēriji, kuri ir
paredzēti vienīgi atlases posmam, proti, kritēriji par pretendenta
iespējām izpildīt attiecīgo līgumu, un tādējādi Īrija nav izpildījusi
Direktīvas 2004/18/EK 53. pantā paredzētos pienākumus.

(1) OV L 134, 114. lpp.

Prasība, kas celta 2010. gada 27. jūlijā — Eiropas
Komisija/Zviedrijas Karaliste
(Lieta C-374/10)
(2010/C 246/60)

Prasība, kas celta 2010. gada 16. jūlijā — Eiropas
Komisija/Īrija

Tiesvedības valoda — zviedru

(Lieta C-356/10)
(2010/C 246/59)
Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — G. Braun un M. Sundén)
Atbildētāja: Zviedrijas Karaliste

Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Walker un D. Kukovec)
Atbildētāja: Īrija
Prasītājas prasījumi:
— atzīt, ka saistībā ar Lauksaimniecības un pārtikas departa
menta rīkoto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas proce
dūru attiecībā uz dzīvnieku identifikācijas žetonu piegādes
publiskā iepirkuma līgumu, kurā kritērijs par pretendenta
iespējām izpildīt attiecīgo līgumu tika piemērots kā piešķir
šanas kritērijs, nevis kā atlases kritērijs, Īrija nav izpildījusi
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta
Direktīvas 2004/18/EK (1) par to, kā koordinēt būvdarbu
valsts [publiskā iepirkuma] līgumu, piegādes valsts [publiskā
iepirkuma] līgumu un pakalpojumu valsts [publiskā iepir
kuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras,
53. pantā paredzētos pienākumus;
— piespriest Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasītājas prasījumi:
— atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus,
kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes
2007. gada 11. jūlija Direktīvas 2007/36/EK par biržu
sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību
izmantošanu (1) prasības, vai katrā ziņā nepaziņojot Komi
sijai par šo aktu pieņemšanu, Zviedrijas Karaliste nav izpil
dījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;
— piespriest Zviedrijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izde
vumus.
Pamati un galvenie argumenti
Termiņš direktīvas transponēšanai beidzās 2009. gada 3.
augustā.

(1) OV L 184, 17. lpp.

