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Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2010 r. — Komisja
Europejska przeciwko Republice Greckiej

11.9.2010

opierając się na błędnej podstawie, nie obliczyły prawidłowo
kwoty podlegającej odzyskaniu;

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

nie przedłożyły dokumentacji odnoszącej się do przypadków, w
których miał miejsce zwrot pomocy.

Język postępowania: grecki
Strony
Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trianta
fyllou i B. Stromsky)

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2010 r. — Parlament
Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej

Strona pozwana: Republika Grecka

(Sprawa C-355/10)
(2010/C 246/58)

Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie, że Republika Grecka, nie podjąwszy w prze
widzianym terminie wszystkich działań koniecznych do
odzyskania pomocy uznanej za bezprawnie przyznaną i
niezgodną ze wspólnym rynkiem zgodnie z art. 1 ust. 1
(z wyjątkiem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 oraz
w art. 2 i 3) decyzji Komisji z dnia 18 lipca 2007 r.
[C(2007) 3251] w sprawie funduszu rezerwowego zwolnio
nego z podatku (pomoc państwa C-37/05), a w każdym
razie nie informując należycie Komisji o działaniach podję
tych w tym celu, naruszyła zobowiązania, które ciążą na niej
na podstawie art. 4, 5 i 6 wspomnianej decyzji oraz Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty
Władze greckie nie powołały się na bezwzględną niemożliwość
wykonania decyzji Komisji i trzy lata później nie wskazały, co
dokładnie skontrolowały, w jakich przypadkach zażądano
zwrotu pomocy i w jakich przypadkach nastąpił zwrot pomocy.
W szczególności władze te:
nie sprecyzowały w odniesieniu do każdego beneficjenta,
jakiego rodzaju wydatki poniósł on, by być uprawnionym do
pomocy na podstawie rozporządzenia w sprawie ogólnego
wyłączenia;
nie obliczyły zakresu pomocy dla każdego beneficjenta;
rozciągnęły zwolnienie z obowiązku zwrotu pomocy także na
sytuacje nieprzewidziane w decyzji;
błędnie obliczyły kwotę pomocy „de minimis” zwolnionej z
obowiązku zwrotu;
nie zbadały ewentualnej kumulacji z inną pomocą;

Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciel: M. Dean,
A. Auersperger Matić, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2010/252/UE (1) z
dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniającej kodeks graniczny
Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w
kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez
Europejską Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną
na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii
Europejskiej;

— utrzymanie w mocy skutków decyzji Rady do chwili zastą
pienia tej decyzji;

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty
Parlament wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji
na tej postawie, że wykracza ona poza zakres uprawnień wyko
nawczych wynikających z art. 12 ust. 5 kodeksu granicznego
Schengen (2), jako że wprowadza zasady dotyczące „przechwy
tywania”, „poszukiwań i ratownictwa” oraz „sprowadzania na
ląd”, których nie można uznać za objęte zakresem „ochrony”,
zgodnie z określeniem podanym w art. 12 kodeksu granicznego
Schengen, oraz za postanowienia niezasadnicze, a także zmienia
zasadnicze postanowienia kodeksu granicznego Schengen, co
jest zastrzeżone dla prawodawcy. Ponadto zaskarżona decyzja
zmienia zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące
działalności agencji Frontex określone w rozporządzeniu doty
czącym agencji Frontex (3).
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W razie stwierdzenia nieważności decyzji przez Trybunał
zdaniem Parlamentu wskazane jest jednak, by Trybunał
skorzystał zgodnie z art. 264 akapit drugi TFUE ze swojego
uprawnienia do utrzymania w mocy skutków zaskarżonej
decyzji do chwili jej zastąpienia.
(1) Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2010 r. uzupełniająca kodeks
graniczny Schengen w odniesieniu do ochrony granic morskich w
kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską
Agencję ds. Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach
Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
L 111, s. 20).
(2) Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz.U. L 105, s. 1).
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 z dnia 26 października
2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. L 349, s. 1).

Zarzuty i główne argumenty
Komisja twierdzi, że kryteria udzielania zamówienia stosowane
przez Department of Agriculture and Food obejmowały kryteria
zastrzeżone do stosowania na etapie wyboru, to znaczy zdol
ność wykonania danego zamówienia przez oferentów i że w
konsekwencji Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy art. 53 dyrektywy 2004/18/WE.

(1) Dz.U. L 134, s. 114.

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2010 r. — Komisja
Europejska przeciwko Królestwu Szwecji
(Sprawa C-374/10)
(2010/C 246/60)
Język postępowania: szwedzki

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2010 r. — Komisja
Europejska przeciwko Irlandii
(Sprawa C-356/10)
(2010/C 246/59)
Język postępowania: angielski

C 246/35

Strony
Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i
M. Sundén, pełnomocnicy)
Strona pozwana: Królestwo Szwecji

Strony

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Walker,
D. Kukovec, pełnomocnicy)

— stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych dla dosto
sowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykony
wania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na
rynku regulowanym (1), a w każdym razie nie powiada
miając o tym Komisji, Królestwo Szwecji uchybiło zobowią
zaniom państwa członkowskiego, ciążącym na nim na mocy
tej dyrektywy;

Strona pozwana: Irlandia
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie, że w ramach postępowania w sprawie udzie
lania przez Department of Agriculture and Food (Wydział
Rolnictwa i Żywności) zamówień publicznych na znaki
identyfikacji zwierząt, w związku ze stosowaniem kryteriów
zdolności wykonania zamówienia przez oferentów jako
kryteriów udzielenia zamówienia, a nie jako kryteriów
wyboru, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy art. 53 dyrektywy 2004/18/WE (1) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na
roboty budowlane, dostawy i usługi;
— obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

— obciążenie Królestwa Szwecji kosztami postępowania.
Zarzuty i główne argumenty
Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 3 sierpnia
2009 r.

(1) Dz.U. 2007 L 184, s. 17

