
Wyrok Sądu z dnia 28 września 2011 r. — Grecja 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-352/05) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Dotyczące niektórych produktów 
rolnych specjalne środki na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego — Owoce i warzywa — Surowiec tytoniowy — 
Mięso baranie i kozie — Nieprzestrzeganie terminów płatności 
— Proporcjonalność — Zwiększenie stawki korekty 

ryczałtowej w przypadku ponownego naruszenia) 

(2011/C 331/27) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: początkowo 
G. Kanellopoulos i S. Charitaki, następnie I. Chalkias i S. Papa
ïoannou) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa- 
Lacombe i L. Visaggio, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
N. Korogiannakisa) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2005/579/WE z dnia 20 lipca 2005 r. wyłączającej z finanso
wania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 199, 
s. 84) w części, w której wyłącza ona niektóre wydatki Repub
liki Greckiej poniesione w ramach dotyczących niektórych 
produktów rolnych specjalnych środków na rzecz mniejszych 
wysp Morza Egejskiego w sektorach owoców i warzyw, surowca 
tytoniowego oraz mięsa baraniego i koziego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 296 z 26.11.2005. 

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2011 r. — Polska 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-4/06) ( 1 ) 

(Rolnictwo — Akt przystąpienia z 2003 r. — Rozporządzenie 
(WE) nr 1260/2001 — Rozporządzenie (WE) nr 1686/2005 
— Rozporządzenie (WE) nr 1193/2009 — Rok gospodarczy 
2004/2005 — Opłata dodatkowa — Ustalenie dwóch współ
czynników — Jurysdykcja — Podstawa prawna — Norma 
kompetencyjna — Obowiązek uzasadnienia — Zachowanie 

istotnych wymogów proceduralnych) 

(2011/C 331/28) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: 
początkowo J. Pietras, następnie E. Ośniecka-Tamecka, następnie 

T. Nowakowski, następnie M. Dowgielewicz, B. Majczyna i P. 
Rosiak, i w końcu B. Majczyna, M. Szpunar i D. Krawczyk, 
pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
początkowo A. Szmytkowska, C. Cattabriga i F. Erlbacher, 
następnie A. Szmytkowska i P. Rossi) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności art. 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. 
ustalającego kwoty opłat produkcyjnych oraz współczynnik 
dodatkowej opłaty w sektorze cukru na rok gospodarczy 
2004/2005 (Dz.U. L 271, s. 12), zmienionego przez art. 3 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1193/2009 z dnia 3 listopada 
2009 r. dokonującego sprostowania rozporządzeń (WE) nr 
1762/2003, (WE) nr 1775/2004, (WE) nr 1686/2005 i (WE) 
nr 164/2007 oraz ustalającego wysokość opłat produkcyjnych 
dla sektora cukru na lata gospodarcze 2002/2003, 2003/2004, 
2004/2005 i 2005/2006 (Dz.U. L 321, s. 1). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1686/2005 z dnia 14 października 2005 r. ustalającego kwoty 
opłat produkcyjnych oraz współczynnik dodatkowej opłaty w 
sektorze cukru na rok gospodarczy 2004/2005 (Dz.U. L 271, 
s. 12), zmienionego przez art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1193/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. dokonującego sprosto
wania rozporządzeń (WE) nr 1762/2003, (WE) nr 1775/2004, 
(WE) nr 1686/2005 i (WE) nr 164/2007 oraz ustalającego 
wysokość opłat produkcyjnych dla sektora cukru na lata gospo
darcze 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 74 z 25.3.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 29 września 2011 r. — Ryanair 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-442/07) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Sektor lotniczy — Pomoc przyznana przez 
władze włoskie na rzecz Alitalii, Air One i Meridiany — 
Skarga na bezczynność — Brak zajęcia stanowiska przez 

Komisję — Obowiązek działania) 

(2011/C 331/29) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: E. 
Vahida i I.-G. Metaxas-Maragkidis, adwokaci)
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