
2010. július 13-án benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Görög Köztársaság 

(C-354/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/57) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Triantafillou és B. 
Stromsky) 

Alperes: Görög Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság — mivel 
az előírt határidőn belül nem fogadta el az ahhoz szükséges 
valamennyi intézkedéseket, hogy visszatéríttesse az 
adómentes tartalékalapról (C-37/05. sz. állami támogatás) 
szóló 2007. július 18-i bizottsági határozat (C(2007) 
3251) 1. cikkének (1) bekezdésében jogellenesnek és a 
közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősített támogatá
sokat (az 1. cikk (2) bekezdésében, valamint a 2. és 3. 
cikkben említett támogatások kivételével), vagy legalábbis 
nem tájékoztatta a Bizottságot megfelelően az e célból 
megtett intézkedésekről — nem teljesítette az említett hatá
rozat 4., 5. és 6. cikkéből, valamint az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződésből eredő kötelezettségeit; 

— kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A görög hatóságok nem hivatkoztak arra, hogy teljes mértékben 
lehetetlen a bizottsági határozat végrehajtása, és három év eltel
tével sem jelezték, hogy pontosan mit ellenőriztek, mely 
esetekben kértek visszatérítést, valamint hogy mely esetekben 
került sor visszatérítésre. A görög hatóságok különösen: 

nem részletezték az egyes kedvezményezettek részére, hogy az 
általa eszközölt kiadások mely típusai esetében jogosultak támo
gatásra a csoportmentességi rendelet alapján; 

nem számították ki az egyes kedvezményezettekre jutó támo
gatás mértékét; 

a visszatérítési kötelezettség alóli mentességet a határozatban 
nem szereplő helyzetekre is kiterjesztették; 

hibásan számították ki a visszatérítési kötelezettség alóli mentes 
de minimis támogatás összegét; 

nem bizonyosodtak meg a más támogatásokkal való esetleges 
halmozásról; 

téves alapból indulva ki, nem számították ki helyesen a vissza
térítendő összeget; 

nem nyújtottak be dokumentációt a megtörtént visszatéríté
sekről. 

2010. július 14-én benyújtott kereset — Európai Parlament 
kontra az Európai Unió Tanácsa 

(C-355/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/58) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean, A. Auersperger 
Matić meghatalmazottak) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság semmisítse meg a külső tengeri határoknak az 
Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 
által koordinált operatív együttműködés keretében történő 
őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 
kiegészítéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/252/EU 
tanácsi határozatot ( 1 ); 

— a Bíróság az új határozat elfogadásáig tartsa fenn a tanácsi 
határozat joghatásait; 

— a Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Parlament azon az alapon kéri a megtámadott határozat 
megsemmisítését, hogy az túllépi a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódex ( 2 ) 12. cikkének (5) bekezdése szerinti végrehajtási hatás
kört, amennyiben az olyan szabályokat vezet be a „feltartóz
tatás”, a „kutatás és mentés”, valamint a „partra szállítás” vonat
kozásában, amelyek nem tekinthetőek a Schengeni Határ-ellen 
őrzési Kódex 12. cikkében meghatározott „őrizet” hatálya alá 
tartozónak, és amelyek nem tekinthetőek nem alapvető fontos
ságú elemeknek sem, és módosítja a Schengeni Határ-ellenőrzési 
Kódex alapvető fontosságú elemeit, ami a jogalkotó számára 
van fenntartva. A megtámadott határozat továbbá módosítja a 
Frontex műveleteket illetően az Európai Unió tagállamainak a 
Frontex-rendeletben ( 3 ) meghatározott kötelezettségeit.
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