
Zarzuty i główne argumenty

1. Naruszenie prawa z powodu błędnego wskazania podstawy
prawnej, sprzeczności i błędnego zastosowania przepisów
oraz niewystarczającego uzasadnienia w odniesieniu do
pierwszej części pierwszego zarzutu skargi wniesionej do
Sądu (pkt 70-73 i 75-77 zaskarżonego wyroku).

2. Naruszenie prawa z powodu niewystarczającego i sprzecz-
nego uzasadnienia w odniesieniu do drugiej części pierw-
szego zarzutu skargi wniesionej do Sądu (pkt 91-95
wyroku).

3. Naruszenie prawa z powodu braku podstawy prawnej oraz
niewystarczające i sprzeczne uzasadnienie do drugiej części
drugiego zarzutu skargi wniesionej do Sądu (pkt 110-123
wyroku).

4. Naruszenie prawa z powodu niewystarczającego i sprzecz-
nego uzasadnienia w odniesieniu do drugiej, trzeciej i
czwartej części drugiego zarzutu skargi wniesionej do Sądu
(pkt 147-149, 151 i 153-155 wyroku).
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie
wszystkich środków koniecznych w celu:

— zniesienia pomocy uznanej za bezprawną i niezgodną
ze wspólnym rynkiem w decyzji Komisji C(2005) 2706
z dnia 14 września 2005 r. w sprawie pomocy udzie-
lonej przez Grecję na rzecz Olympiaki Aeroporia i
Olympiakes Aerogrammes (zgłoszonej w dniu 15
września 2005 r. pismem o sygnaturze SG Greffe
(2005) D/205062) oraz

— odzyskania pomocy od jej beneficjentów,

a w każdym razie nie informując Komisji o tych środkach,
Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej
ciążą na mocy art. 2, 3 i 4 tej decyzji oraz traktatu WE;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzja Komisji zobowiązuje Grecję do odzyskania pomocy
wymienionej w art. 1 tej decyzji od beneficjentów oraz do
niezwłocznego zawieszenia wypłacania wszelkiej pomocy na
rzecz Olympiaki Aeroporia i Olympiakes Aerogrammes. Grecja
była ponadto zobowiązana do poinformowania Komisji w
terminie dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji o środkach
podjętych przez nią w celu zastosowania się do tej decyzji.

Wspomniany termin upłynął w dniu 15 listopada 2005 r.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jedynym uzasadnie-
niem, jakie może wskazać państwo członkowskie w ramach
postępowania na mocy art. 88 ust. 2 WE, jest bezwzględna
niemożność prawidłowego wykonania decyzji. Komisja
ponadto przypomina, że zgodnie z tym orzecznictwem władze
greckie nie mogą wskazać na bezwzględną niemożność [prawi-
dłowego wykonania decyzji] bez podjęcia próby odzyskania
kwoty podlegającej zwrotowi, czego jednak władze te nie
uczyniły.

Komisja dodaje, że władze greckie nie wskazały nawet na
nadzwyczajne i nieprzewidziane trudności uniemożliwiające
wykonanie decyzji. Nie zaproponowały one również alterna-
tywnych sposobów wykonania decyzji, które umożliwiałyby
przezwyciężenie tych trudności. Władze greckie ograniczyły się
do zakwestionowania zasadności decyzji oraz obliczenia kwoty
pomocy przez Komisję, co wskazuje na to, że nie zastosowały
żadnego środka zmierzającego do zawieszenia i odzyskania
pomocy.
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