
Ponadto skarżąca podnosi, że w związku z tym, że pozwana nie
wykazała, by Wspólnota poniosła koszty lub inną szkodę z
uwagi na brak eliminacji nadwyżek zapasów przez skarżącą, że
nie przyjęła w odpowiednim czasie właściwych przepisów praw-
nych dotyczących eliminacji nadwyżek zapasów na rynku
skarżącej, sposobów określenia nadwyżek zapasów oraz obli-
czenia kosztów finansowych obciążających skarżącą, to naru-
szyła ona poprzez wydanie zaskarżonej decyzji traktat o przy-
stąpieniu, jak również ogólne zasady proporcjonalności i
pewności prawa.

Wreszcie skarżąca twierdzi, że zostały naruszone zasadnicze
wymogi formalne z uwagi na niewystarczające uzasadnienie.

(1) Dz.U. L 138, str. 14.
(2) Traktat dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Repu-

bliki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Repu-
bliki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypos-
politej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii
Europejskiej (Dz.U. L 236, str. 17).

(3) Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej
Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań
w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236,
str. 33).
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Strony

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciel: T. Boček,
pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Komisji w
całości;

— ewentualnie — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji
w zakresie, w jakim dotyczy ona Republiki Czeskiej;

— zobowiązanie Komisji do zwrotu kwot dotychczas zapłaco-
nych;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
C(2007) 1979 wersja ostateczna z dnia 4 maja 2007 r. w
sprawie w sprawie określenia nadwyżki zapasów produktów
rolnych innych niż cukier oraz w sprawie skutków finansowych
ich eliminacji w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i
Słowacji (1). Decyzją tą Komisja określiła ilości mięsa, owoców i
ryżu w swobodnym obrocie w Republice Czeskiej w dniu przy-
stąpienia przekraczające ilości, które można uznać za normalne
zapasy na dzień 1 maja 2004 r. Ponadto Komisja obciążyła
Republikę Czeską kwotą 12,287 mln EUR ze względu na koszty
eliminacji tych ilości.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi, że Komisja przekro-
czyła swoje kompetencje i naruszyła ust. 4 rozdziału 4 załącz-
nika IV Aktu Przystąpienia (2), określając w zaskarżonej decyzji,
wydanej na jego podstawie, kwotę, którą nowe państwa człon-
kowskie muszą przekazać do budżetu Wspólnoty w związku z
całkowitą ilością zapasów produktów rolnych.

Ponadto skarżąca twierdzi, że mimo iż Komisja była upoważ-
niona do wydania zaskarżonej decyzji na podstawie ust. 4
rozdziału 4 załącznika IV do Aktu Przystąpienia to wydając
sporną decyzję naruszyła zasadę proporcjonalności, ponieważ
decyzja ta nie była ani niezbędna, ani właściwa względem celu
realizowanego przez obowiązek wyeliminowania nadwyżki
zapasów.

Skarżąca podnosi również, że nie definiując pojęcia normalnych
zapasów i wydając zaskarżoną decyzję w nieprzejrzysty sposób
pozwana naruszyła ust. 4 rozdziału 4 załącznika IV do Aktu
Przystąpienia w związku z art. 10 WE oraz zasadami pewności
prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Ponadto skarżąca twierdzi, że Komisja naruszyła ust. 4
rozdziału 4 załącznika IV do Aktu Przystąpienia w zakresie, w
jakim zaskarżona decyzja nie uwzględnia wszystkich zasługują-
cych na wzięcie pod uwagę okoliczności stanu faktycznego.

W końcu skarżąca podnosi, że pozwana naruszyła ust. 4
rozdziału 4 załącznika IV do Aktu Przystąpienia w zakresie, w
jakim niedostatecznie uzasadniła wydaną przez siebie decyzję.

(1) Dz.U. L 138 z 30.5.2007, str. 14.
(2) Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Repu-

bliki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę
Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).
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