
2) A Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 233., 2002. 9. 28.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(első tanács)

2005. február 24.

a C-300/02. sz. Görög Köztársaság kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben (1)

(EMOGA – Szántóföldi növények – 729/70/EGK rendelet –
5. cikk (2) bekezdés c) pont – Az éves kiadási bejelentések és
a támogatható kiadások közötti eltérések – 24 hónapos
határidő – Mezőgazdasági termelők támogatási összegének

visszatartása)

(2005/C 106/04)

(Az eljárás nyelve: görög)

A C-300/02. sz. Görög Köztársaság (meghatalmazott: I. Chal-
kias és G. Kanellopoulos) kontra az Európai Közösségek
Bizottsága (meghatalmazott: M. Condou-Durande, segítője: N.
Korogiannakis ügyvéd) ügyben, az EK 230. cikk alapján 2002.
augusztus 21-én benyújtott megsemmisítés iránti kereset
tárgyában, a Bíróság (első tanács), tagjai: P. Jann, a tanács
elnöke, K. Lenaerts, N. Colneric (előadó), Juhász E. és M. Ilešič
bírák, főtanácsnok: P. Léger, hivatalvezető: L. Hewlett vezető
tisztviselő, 2005. február 24-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Európai Mezőgazdasági és Garanciaalap (EMOGA) Garancia-
részlege alapján a tagállamoknál felmerült egyes kiadásoknak a
közösségi finanszírozásból történő kizárásáról szóló, 2002. június
26-i 2002/524/EK bizottsági határozatot megsemmisíti, mivel
az kizárja a közösségi finanszírozásból a Görög Köztársaságnál a
szántóföldi növények ágazatában 1999. augusztus 20-át mege-
lőzően felmerült kiadásokat, már amennyire a bejelentett kiadások
és a közölt, támogatható vetésterületek közötti eltérés miatti
korrekció az említett kiadásokat érinti.

2) A keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 247., 2002.10.12.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2005. február 24.

a C-318/02. sz. Holland Királyság kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága ügyben (1)

(EMOGA – 2002/524/EK határozat – A holland kiadási
tételek tekintetében kivételes, piactámogató intézkedésként
alkalmazott pénzügyi korrekciók a hollandiai sertéshús

ágazatban – 413/97/EK rendelet)

(2005/C 106/05)

(Az eljárás nyelve: holland)

A C-318/02. sz. Holland Királyság (meghatalmazott: H. G.
Sevenster, S. Terstal és N. A. J. Bel) kontra az Európai Közös-
ségek Bizottsága (meghatalmazott: T. van Rijn) ügyben, az EK
230. cikke alapján 2002. szeptember 4-én benyújtott megsem-
misítés iránti kereset tárgyában, a Bíróság (harmadik tanács),
tagjai A. Rosas, a tanács elnöke, N. Colneric és K. Schiemann
(előadó) bírák, főtanácsnok: A. Tizzano, hivatalvezető: L.
Hewlett, 2005. február 24-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) A Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Bíróság kötelezi a Holland Királyságot a költségek viselésére.

(1) HL C 305., 2002.12. 7.
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