
Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru-
szenie art. 3 i 4 dyrektywy Rady 97/271/EWG z dnia 21 maja
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.
L 135, str. 40) — Niezapewnienie odpowiedniego oczyszczania
ścieków komunalnych w 24 aglomeracjach

Sentencja

1) Nie zapewniając by aglomeracje Artemidy, Chrysoupoli, Ingoume-
nitsy, Heraklionu (Kreta), Katerini, Korpi, Lefkimmi, Litochoro
(Pierie), Malii, Markopoulo, Megary, Nea Kydonii (Kreta),
Naupaktosu, Nea Makri, Parikii (Paros), Paros-Galatas, Rafiny,
Tesalonik (strefa turystyczna), Tropili, Zante, Aleksandrii (Ematia),
Edessy, i Kalymnosu były wyposażone, w zależności od przypadku,
w systemy zbierania ścieków komunalnych zgodne z wymogami
art. 3 dyrektywy Rady 97/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i/lub w systemy oczy-
szczania ścieków komunalnych zgodne z wymogami art. 4 tej
dyrektywy, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na
niej na mocy tych artykułów.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

3) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października
2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko

Republice Francuskiej

(Sprawa C-441/06) (1)

(Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania — Obowiązek
współpracy)

(2007/C 315/33)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de
Bergues i S. Ramet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewy-
konanie w wyznaczonym terminie decyzji Komisji
2005/709/WE z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotyczącej pomocy
państwa przyznanej przez Francję na rzecz France Télécom (Dz.

U. L 269, str. 30) — Naruszenie art. 2 i 3 wspomnianej decyzji
oraz art. 10 i 249 akapit czwarty WE — Obowiązek odzyskania
pomocy uznanej za bezprawną — Brak wpływu praktycznych
trudności w obliczeniu dokładnej kwoty pomocy podlegającej
odzyskaniu na ten obowiązek i skarga na decyzję Komisji uzna-
jącą pomoc za bezprawną

Sentencja

1) Nie wykonując w wyznaczonym terminie decyzji Komisji
2005/709/WE z dnia 2 sierpnia 2004 r. dotyczącej pomocy
państwa przyznanej przez Francję na rzecz France Télécom, Repu-
blika Francuska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na
mocy art. 2 i 3 tej decyzji, art. 249 ust. 4. WE oraz art. 10 WE.

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 310 z 16.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 października
2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudy-
cjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus —

Finlandia) — Postępowanie wszczęte przez Avena Nordic
Grain Oy

(Sprawa C-464/06) (1)

(Rolnictwo — System refundacji wywozowych do produktów
rolnych — Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 — Artykuł 5
— Złożenie zgłoszenia wywozowego — Przesłanie faksem)

(2007/C 315/34)

Język postępowania: fiński.

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Avena Nordic Grain Oy

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Korkein hallinto-oikeus — Wykładnia art. 5 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustana-
wiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz.U. L 102,
str. 11) — Nieuwzględnienie zgłoszenia wywozowego przesła-
nego faksem, którego oryginał dotarł do właściwych władz
dopiero po załadunku —Zasady proporcjonalności i dobrej
administracji
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