
Jogalapok és fontosabb érvek

1. a jogi alap téves megjelölése általi jogsértés, ellentmondá-
sosság, jogszabályok téves alkalmazása, valamint az indoko-
lási kötelezettség megsértése az Elsőfokú Bíróság előtt hivat-
kozott első jogalap első része tekintetében (az ítélet 70., 71.,
72., 73., 75., 76. és 77. pontjai);

2. elégtelen és ellentmondásos indokolás általi jogsértés az
Elsőfokú Bíróság előtt hivatkozott első jogalap második
része tekintetében (az ítélet 91., 92., 93., 94. és 95. pontjai);

3. a jogi alap hiánya, elégtelen és ellentmondásos indokolás
miatti jogsértés az Elsőfokú Bíróság előtt hivatkozott
második jogalap első része tekintetében (az ítélet 110–123.
pontjai);

4. elégtelen és ellentmondásos indokolás általi jogsértés az
Elsőfokú Bíróság előtt hivatkozott második jogalap második,
harmadik és negyedik része tekintetében (az ítélet 148.,
149., 151., 153., 154. és 155. pontjai).
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Kereseti kérelmek:

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel
nem fogadta el azokat az intézkedéseket, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy

– megszüntesse a Görögország által az Olympiaki Aeroporia
és az Olympiakes Aerogrammes részére nyújtott állami
támogatásokról szóló, 2005. szeptember 14-i
C(2005) 2706 bizottsági határozattal (az értesítés 2005.
szeptember 15-én az SG Greffe (2005) D/205062. hivat-
kozási számú dokumentummal történt) jogszerűtlennek és
a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított
támogatásokat megszüntesse és

– e támogatásokat azok kedvezményezettjeivel visszatérít-
tesse,

vagy legalábbis az említett intézkedéseket a Bizottsággal nem
közölte – nem teljesítette a szóban forgó határozat 2., 3. és
4. cikkéből és az EK-Szerződésből eredő kötelezettségeit;

– a Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság határozata arra kötelezi Görögországot, hogy a ha-
tározat 1. cikkében említett támogatást téríttesse vissza annak
kedvezményezettjeivel, és függessze fel haladéktalanul az Olym-
piaki Aeroporia és az Olympiakes Aerogrammes részére nyúj-
tott bármiféle támogatás folyósítását. Görögországnak köteles-
sége lett volna továbbá – a határozat keltezésétől számított két
hónapon belül – tájékoztatni a Bizottságot a határozatnak való
megfelelés érdekében hozott intézkedésekről.

A megfelelésre előírt említett határidő 2005. november 15-én
lejárt.

Töretlen ítélkezési gyakorlat az, hogy az EK 88. cikk (2) bekez-
dése szerinti eljárás keretében tagállam kizárólag a határozat
megfelelő végrehajtásának teljes lehetetlenségére alapított igazo-
lásra hivatkozhat. A Bizottság ezenkívül emlékeztet arra, hogy
az említett ítélkezési gyakorlat értelmében a görög hatóságok
nem hivatkozhatnak a teljes lehetetlenségre anélkül, hogy a
visszafizetendő összeg visszatéríttetését megkísérelték volna,
amire nem került sor.

A görög hatóságok nem hivatkoztak semmilyen rendkívüli és
előre nem látott olyan nehézségre, amely a határozat végrehaj-
tását lehetetlenné tenné. Hasonlóképpen, a görög hatóságok a
határozat végrehajtására semmi olyan alternatív módot nem
javasoltak, amely lehetővé tette volna a nehézségek meghala-
dását. A görög hatóságok a határozatnak és a támogatás
Bizottság által kiszámított összege megalapozottságának a vita-
tására szorítkoztak, ami azt mutatja, hogy a legkisebb felfüg-
gesztési vagy visszatérítésre való felszólítási intézkedést sem
alkalmazták.
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