
A Bizottság 2004. december 7-i COMP/C2/PK/pm/D/
906(2004) sz. levelével tájékoztatta a felperest, hogy addig nem
áll szándékában foglalkozni az üggyel, míg a felperes nem,
hogy szolgáltat újabb adatokat, amelyek a jogsértést bizo-
nyítják. Legutóbbi, 2005. április 20-i Comp/C2/LVP/D/219/
2005 sz. levelébenazonban a Bizottság tájékoztatta a felperest
panaszának végleges elutasításáról.

A felperes e határozatok megsemmisítését kéri. Elsősorban a
2005. április 20-i határozat indoklásának teljes hiányára hivat-
kozik, amely határozat egyáltalán nem vette figyelembe a
2004. december 7-i levélre válaszként általa szolgáltatott új
adatokat. Azt állítja továbbá, hogy a görög kulturális miniszté-
rium hátrányos megkülönböztetést alkalmazott vele szemben,
mivel minden más kollektív jogkezelő szervezet számára enge-
délyt adott minden, általuk igényelt tevékenység vonatkozá-
sában, míg a felperes esetében ezt csak a szerzői jogok vonat-
kozásában tette meg, a szomszédos jogok vonatkozásában
pedig nem, a felperes kérelmével ellentétben. A felperes úgy
ítéli meg, hogy ez szándékosan történt, monopolhelyzet létre-
hozása céljából. A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy állam-
polgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés történt,
mivel, véleménye szerint a szomszédos jogok nem görög
jogosultjai nem választhatják Görögországban azt a társaságot,
amelyre szomszédos jogaik kezelését kívánják bízni. Végül a
felperes azt állítja, hogy az általa bejelentett gyakorlat a szellemi
tulajdon piacának nagy részét érinti, nem pedig csak egy korlá-
tozott részét, ahogyan azt a megtámadott határozatok állítják.

A Görög Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2005. június 30-án benyújtott kereset
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(Az eljárás nyelve: görög)

A Görög Köztársaság, képviseli: G. Kannellopoulosz és E. Szvo-
lopoulosz, 2005. június 30-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság megtámadott határozatát;

– másodlagosan, módosítsa a határozatot a keresetben leír-
taknak megfelelően;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

Megtámadott határozatában a Bizottság, a 729/70 rendelet
alapján történő számlaelszámolás során kizárt a közösségi
finanszírozásból különféle, a Görög Köztársaság által a szántó-
földi növények, az olívaolaj és a pénzügyi ellenőrzés ágaza-
tában viselt kiadásokat, így ezek az összegek nem kerültek elis-
merésre, mint jogszerű közösségi kiadások, és a Görög Köztár-
saságnak kellett viselnie ezeket.

Keresetének alátámasztására a felperes elsősorban arra hivat-
kozik, hogy a Bizottságnak nem áll hatáskörében a szóban
forgó kiigazítások elrendelése, mivel ezek a tagállam által a
Bizottság e kiadásokra vonatkozó első közleményét megelőző
24 hónapnál korábban eszközölt kiadásokra vonatkoznak.

Továbbá, ami az 5 % átalánykiigazítást illeti a szántóföldi növé-
nyek ágazatában, amely kiigazítást a megtámadott határozat
rendelte el, arra hivatkozva, hogy a görög szolgálatok, az elért
haladás ellenére, továbbra is teljesítettek kifizetéseket olyan
esetekben is, amelyekben nem nyert bizonyítást, hogy a kérel-
meket megfelelően ellenőrizték, a felperes vitatja a Bizottság
számára alapul szolgáló tényleges körülményeket, és a megtá-
madott határozat ténybeli tévedésére, valamint ennek téves
indoklására hivatkozik. Továbbá a VI/5330/97 bizottsági irány-
mutatások valamint az arányosság általános elve megsértésére,
a tények téves értékelésére, valamint az indoklás hiányára hivat-
kozik az 5 %-ben rögzített átalánykiigazítás vonatkozásában.

A kiigazítást illetően a pénzügyi ellenőrzés ágazatában a
felperes azt állítja, hogy a késedelmes kifizetéseket, amelyek
tekintetében a vitatott kiigazítások elrendelésre kerültek,
egyrészt a bejelentett kiterjesztésekhez viszonyított jelentős elté-
rések feltárása miatti további ellenőrzések elvégzésének szüksé-
gessége, másrészt kivételes körülmények, nevezetesen az adat-
bankban a kifizetéseket követően észlelt bejegyzési hibákat
érintő kifogások benyújtása és vizsgálata, valamint, egyedi
esetben, egy vis maiornak minősíthető sztrájk okozta.
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