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TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

WYROK TRYBUNAŁU

(trzecia izba)

z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie C-5/03 Republika Grecka przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(EFOGR — Wykluczenie niektórych wydatków — Owoce i
warzywa — Pomarańcze — Premie za zwierzęta — Bydło —

Owce i kozy)

(2005/C 243/01)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-5/03 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie
nieważności, na podstawie art. 230 WE, wniesioną w dniu 3
stycznia 2003 r., Republika Grecka (pełnomocnicy: S. Chari-
taki i E. Svolopoulou) przeciwko Komisji Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: M. Condou-Durande wspierana przez N.
Korogiannakis, dikigoros), Trybunał (trzecia izba), w składzie:
A. Rosas (sprawozdawca), prezes izby, A. Borg Barthet, J.-P.
Puissochet, J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik
generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: L. Hewlett, główny admi-
nistrator, wydał w dniu 7 lipca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1. Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot
2002/881/WE z dnia 5 listopada 2002 r. o wykluczeniu z
finansowania wspólnotowego pewnych wydatków poczynionych
przez Państwa Członkowskie z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) w części, w
której wyklucza ona z finansowania wspólnotowego 2 %
wydatków dokonanych w sektorze owoców i warzyw.

2. W pozostałym zakresie skarga Republiki Greckiej zostaje odda-
lona.

3. Republika Grecka poniesie w dwóch trzecich koszty Komisji
Wspólnot Europejskich.

4. W pozostałej części każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003

WYROK TRYBUNAŁU

(piąta izba)

z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawie C-130/04 Komisja Wspólnot Europejskich prze-
ciwko Republice Greckiej (1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Transport lądowy — Rozporządzenie (WE) nr 1172/98 —
Sprawozdanie statystyczne w odniesieniu do transportu

drogowego rzeczy)

(2005/C 243/02)

(Język postępowania: grecki)

W sprawie C-130/04 mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom
Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu 11 marca 2004 r.,
Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: D. Trianta-
fyllou) przeciwko Republice Greckiej, (pełnomocnik: S.
Chala), Trybunał (piąta izba), w składzie: R. Silva de Lapuerta,
prezes izby, R. Schintgen i J. Klučka (sprawozdawca),
sędziowie, rzecznik generalny: J. Kokott, sekretarz: R. Grass,
wydał w dniu 21 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1. Nie przekazując co kwartał do Urzędu Statystycznego Wspólnot
Europejskich (Eurostat) danych statystycznych dotyczących trans-
portu drogowego rzeczy, w latach 1999-2002, zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja
1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do
transportu drogowego rzeczy, Republika Grecka uchybiła zobowią-
zaniom, które na niej ciążą na mocy tego rozporządzenia.

2. Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.
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