
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).

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-419/06)

(2006/C 310/14)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: M. Konstantinidis i E.Righini)

Strona pozwana: Republika Grecka

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.

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-424/06)

(2006/C 310/15)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: E. Montaguti i N. Yerrell, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie
organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w
trasie w zakresie transportu drogowego (1) lub w każdym
razie nie powiadamiając o ich przyjęciu Komisji, Republika
Włoska uchybiła swoim zobowiązaniom, ciążącym na niej
na mocy tej dyrektywy

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy 2002/15/WE
upłynął w dniu 23 marca 2005 r.

(1) Dz. U. L 80, str. 35.

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Greckiej

(Sprawa C-440/06)

(2006/C 310/16)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: S. Pardo Quintillán i M. Konstantinidis)

Strona pozwana: Republika Grecka

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że nie zapewniwszy, aby 24 aglomeracje
posiadały systemy zbierania ścieków komunalnych
spełniające wymogi art. 3 lub systemy oczyszczania
ścieków komunalnych spełniające wymogi art. 4 dyrektywy
91/271/EWG (1) dotyczącej oczyszczania ścieków komunal-
nych, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym
na niej na mocy art. 3 i 4 tej dyrektywy;

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Artykuł 3 dyrektywy 91/271/EWG nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek zapewnienia, aby wszystkie aglomeracje
wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych.

Artykuł 4 tej dyrektywy również przewiduje, ze państwa człon-
kowskie mają obowiązek zapewnienia, aby ścieki komunalne
przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu oczyszczania
lub innemu równie skutecznemu oczyszczaniu zgodnie z art. 2
pkt 8 dyrektywy.

Przypadek niniejszy dotyczy naruszenia dwóch szczególnych
obowiązków Republiki Greckiej przewidzianych w art. 3 i 4
dyrektywy 91/271/EWG. Po pierwsze, aby wszystkie aglome-
racje wyposażone były w system zbierania ścieków komunal-
nych najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu do
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ponad
15 000 zgodnie z art. 3 dyrektywy. Po drugie, aby ścieki komu-
nalne przed odprowadzeniem były poddane wtórnemu oczy-
szczania najpóźniej do dnia 31 grudnia 2000 r. w odniesieniu
do aglomeracji o liczbie mieszkańców ponad 15 000.

Na koniec okresu ustalonego przez Komisję w uzasadnionej
opinii (13 września 2005 r.) 24 aglomeracje w Grecji nie
posiadały systemu zbierania ścieków komunalnych lub systemu
oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z wymogami
dyrektywy.

(1) Dz.U. L 135 z 30.05.1991 r., str. 40.

Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

francuskiej

(Sprawa C-441/06)

(2006/C 310/17)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciel:
C. Giolito, pełnomocnik)

Strona pozwana: Republika francuska

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie, że nie wykonując w wyznaczonym terminie
decyzji Komisji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie
pomocy państwa zastosowanej przez Francję na rzecz
France Télécom (Pomoc państwa C 13/b/2003) (1) Repu-
blika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na
niej na mocy art. 2 i 3 tej decyzji, art. 249 akapit czwarty
oraz art. 10 traktatu WE,

— obciążenie Republiki francuskiej kosztami postępowania.
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