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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

2008 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija)
nutartis (Panevėžio apygardos teismo (Lietuvos Respublika)
prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje
byloje prieš Edgarą Babanovą

C 285/15

2008 m. vasario 21 d. Athanasios Pitsiorlas pateiktas
apeliacinis skundas dėl 2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios
instancijos teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo
sujungtose bylose T-3/00 ir T-337/04 Athanasios Pitsiorlas
prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos centrinį banką

(Byla C-207/08) (1)
(Byla C-84/08)

(„Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirmoji
pastraipa — Žemės ūkis — Laisvas prekių judėjimas —
Nacionalinės teisės aktas, kuriuo draudžiama auginti visų
rūšių kanapes“)

(2008/C 285/25)

(2008/C 285/24)

Proceso kalba: graikų

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Panevėžio apygardos teismas

Šalys
Ieškovas: Athanasios
D. Papafilippou

Pitsiorlas,

atstovaujamas

advokato

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje
Edgar Babanov

Dalykas

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Taryba ir Europos centrinis
bankas
2008 m. liepos 3 dienos nutartimi Teisingumo Teismas
(antroji kolegija) atmetė apeliacinį skundą ir priteisė iš
Athanasios Pitsiorlas bylinėjimosi išlaidas.

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Panevėžio apygardos
teismas — Nacionalinės teisės akto, kuriuo numatoma baudžiamoji atsakomybė už bet kokios rūšies kanapių auginimą, atitiktis
Europos Sąjungos teisei — Teismo teisė taikyti nacionalinės
teisės aktą, kai veikliųjų narkotinių medžiagų kanapėse kiekis
neviršija nustatytos ribos

Rezoliucinė dalis

2008 m. liepos 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos
Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

1. 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/
2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal
bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras
paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis Reglamentus
(EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/
2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB)
Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000,
(EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, turi būti aiškinamas
taip, kad jis draudžia nacionalinės teisės aktą, kuriuo draudžiama
auginti ir laikyti šiame reglamente nurodytas pluoštines kanapes.
2. Bendrijos teisė draudžia valstybės narės teismui taikyti nacionalinės
teisės aktą, kuriuo, pažeidžiant Reglamentą Nr. 1782/2003, draudžiama auginti ir laikyti šiame reglamente nurodytas pluoštines
kanapes.

(1) OL C 209, 2008 8 15.

(Byla C-327/08)
(2008/C 285/26)
Proceso kalba: prancūzų

Šalys
Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Rozet ir
D. Kukovec
Atsakovė: Prancūzijos Respublika

