
Skarga wniesiona w dniu 21 listopada 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-409/05)

(2006/C 10/31)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 21 listopada 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezento-
wanej przez D. Triandafylloua, doradcę prawnego i G. Wilmsa,
członka Służby Prawnej Komisji, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Republice Greckiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

— stwierdzenie, że Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom
ciążącym na niej na mocy art. 2, 9, 10 i 11 rozporządzenia
(WE) nr 1552/89 (1) do dnia 31 maja 2000 r., a także,
począwszy od tej daty, rozporządzenia (WE)
nr 1150/2000 (2), ponieważ odmówiła obliczenia i zapłaty
środków własnych nie pobranych przy przywozie zwolnio-
nego z należności celnych sprzętu wojskowego oraz zapłaty
odsetek za zwłokę powstałych w wyniku nieprzekazania
tych środków własnych Komisji;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

— Pozwana nie wykazała, że zapłata obniżonej stawki celnej
(stawka zerowa) będzie stanowić zasadniczy uszczerbek dla
obrony kraju w rozumieniu art. 296.

— Tajemnica wojskowa nie zwalnia jej zasadniczo z
obowiązku obliczenia i zapłaty odpowiedniego cła.

— Pozwana nie może powoływać się na uzasadnione oczeki-
wania z powodu opóźnionego wszczęcia postępowania.

— Niewywiązanie się ze zobowiązań finansowych względem
Wspólnoty niesłusznie obciąża inne Państwa Członkowskie.

(1) Dz. U. L 155 z 7.06.1989, str. 1
(2) Dz. U. L 130 z 31.05.2000, str. 1

Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2005 r. przez
Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Francuskiej

(Sprawa C-414/05)

(2006/C 10/32)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 23 listopada 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez B. Stromsky'ego, działają-
cego w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Republice Francuskiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zasto-
sowania się do dyrektywy Komisji 2003/94/WE z dnia 8
października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne
dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczni-
czych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie
badań (1), Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom,
które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy

oraz

2) stwierdzenie, że w każdym razie nie powiadamiając Komisji
o przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy
Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustana-
wiającej zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w
odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdują-
cych się w fazie badań, Republika Francuska uchybiła zobo-
wiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy

3) obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Komisja podnosi, że termin transpozycji upłynął w dniu 30
kwietnia 2004 r.

(1) Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 22
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