
oddalenie się wnioskodawcy bez uprzedzenia z wycofaniem
wniosku o udzielenie azylu i przewiduje przerwanie proce-
dury rozpatrywania wniosku decyzją sekretarza generalnego
ministerstwa porządku publicznego, doręczaną zainteresowa-
nemu stosownie do procedury przewidzianej w przypadku
nieznanego miejsca zamieszkania. Od decyzji tej przysługuje
odwołanie tylko w przypadku, gdy wnioskodawca stawi się
ponownie przed właściwymi władzami najpóźniej w ciągu
trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przerwaniu
procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu, i po
tym jak przedstawi dowody wskazujące na to, że jego
nieobecność była spowodowana siłą wyższą.

3. Przejazd wnioskodawcy bez uprzedzenia z jednego państwa
członkowskiego, w którym złożył on swój wniosek o udzie-
lenie azylu do innego państwa członkowskiego stanowi
klasyczny przypadek, który rozporządzenie (WE)
nr 343/2003 reguluje w sposób szczególny celem zapew-
nienia, że wniosek zostanie rozpatrzony co do istoty przez
dane państwo jako odpowiedzialne za rozpoznanie tego
wniosku na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia.

4. Jednakże kombinacja wymogów określonych w art. 2 ust. 8
dekretu prezydenckiego prowadzi w praktyce do tego, że
niemożliwe jest zaskarżenie decyzji o przerwaniu procedury
oraz niemożliwy jest faktyczny dostęp do procedury okreś-
lania statusu uchodźcy.

5. Republika Grecka przyznała, że greckie przepisy prawne
mogą powodować trudności w świetle rozporządzenia (WE)
nr 343/2003 i zobowiązała się do podjęcia działań w tym
względzie. Tym samym zaproponowała rozwiązanie prob-
lemu poprzez przyjęcie dekretu prezydenckiego, który
dokona transpozycji do wewnętrznego porządku prawnego
dyrektywy Rady 2005/85/WE i określi, że sporne przepisy
nie będą znajdowały zastosowania w przypadkach, w których
będzie stosowane rozporządzenie (WE) nr 343/2003.

6. Równolegle złożyła zapewnienia, zgodnie z którymi będzie
badać co do istoty każdy wniosek o udzielenie azylu pocho-
dzący od osoby przeniesionej dla celów ponownego rozpo-
znania w ramach rozporządzenia (WE) nr 343/2003 oraz
wycofa decyzje o przerwaniu, które ewentualnie zostały już
wydane.

7. Komisja uwzględnia te zapewnienia ze strony Republiki
Greckiej. Mimo to uważa, że nie wystarczą one do zagwaran-
towania pewności prawnej koniecznej do właściwego stoso-
wania przepisów rozporządzenia do wszystkich przypadków
wniosków o udzielenie azylu, a w szczególności zbadania co
do istoty każdego wniosku o udzielenie azylu tak, aby
rzeczywisty dostęp do procedury określania został zagwaran-
towany na rzecz uchodźcy.

8. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja utrzymuje, że w
związku z nieprzyjęciem przepisów niezbędnych do zapew-
nienia, że Republika Grecka przystąpi do zbadania co do
istoty wniosku o udzielenie azylu obywatela państwa trze-
ciego, wobec którego wydano decyzję o przerwaniu proce-
dury z uwagi na jego samowolny wyjazd i który został
ponownie przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 343/2003, Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tego przepisu.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 lutego 2008 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Bayerisches Landessozialgericht — Niemcy)
— Grete Schlepps przeciwko Deutsche Rentenversiche-

rung Oberbayern

(Sprawa C-60/06) (1)

(2008/C 128/47)

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.

Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia
27 lutego 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart
— Niemcy) — Raiffeisenbank Mutlangen eG przeciwko

Roland Schabel

(Sprawa C-99/06) (1)

(2008/C 128/48)

Język postępowania: niemiecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006.

Postanowienie prezesa siódmej izby Trybunału z dnia
11 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Genova
— Włochy) — Consel Gi. Emme Srl przeciwko Sistema

Logistico dell'Arco Ligure e Alessandrino Srl (SLALA)

(Sprawa C-467/06) (1)

(2008/C 128/49)

Język postępowania: włoski

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.
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