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Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 lipca
2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Panevėžio apygardos teismas —
Republika Litewska) — Postępowanie karne przeciwko
Edgarowi Babanovowi

C 285/15

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piątej
izby) wydanego w dniu 27 listopada 2007 r. w sprawach
połączonych T-3/00 i T-337/04, Athanasios Pitsiorlas przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Europejskiemu Bankowi
Centralnemu, wniesione w dniu 21 lutego 2008 r. przez
Athanasiosa Pitsiorlasa

(Sprawa C-207/08) (1)
(Sprawa C-84/08 P)

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Rolnictwo
— Swobodny przepływ towarów — Przepisy krajowe zakazujące uprawy wszelkich odmian konopi)

(2008/C 285/25)

(2008/C 285/24)
Język postępowania: grecki

Język postępowania: litewski

Sąd krajowy
Panevėžio apygardos teismas

Strony

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym

Wnoszący odwołanie: Athanasios Pitsiorlas (przedstawiciel: D.
Papafilippou, adwokat)

Edgar Babanov

Przedmiot
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —
Panevėžio Apygardos Teismas– Zgodność z prawem Unii Europejskiej krajowych przepisów przewidujących odpowiedzialność
karną za uprawę wszystkich rodzajów konopi — Możliwość
zastosowania przez sąd przepisów krajowych, gdy zawartość
substancji aktywnej w konopiach nie przekracza określonego
progu

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej i Europejski
Bank Centralny
Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008 r. Trybunał (izba
druga) odrzucił żądanie stwierdzenia nieważności i
obciążył Athanosiosa Pitsiorlasa kosztami postępowania.

Sentencja
1) Wykładni rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia
29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla
systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki
rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników
oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE)
nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001,
(WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999,
(WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001 należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się
ono obowiązywaniu przepisów krajowych zakazujących uprawy i
posiadania konopi przeznaczonych do produkcji włókna, o których
mowa w rzeczonym rozporządzeniu.
2) Prawo wspólnotowe sprzeciwia się stosowaniu przez sąd krajowy
państwa członkowskiego przepisów krajowych, które z naruszeniem
rozporządzenia nr 1782/2003, zakazują uprawy i posiadania
konopi przeznaczonych do produkcji włókna, o których mowa w
rzeczonym rozporządzeniu.

(1) Dz.U. C 209 z 15.8.2008.

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2008 r. — Komisja
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej
(Sprawa C-327/08)
(2008/C 285/26)
Język postępowania: francuski

Strony
Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Rozet i D. Kukovec, pełnomocnicy)
Strona pozwana: Republika Francuska

