26.5.2012

SL

Uradni list Evropske unije

Sklep Splošnega sodišča z dne 27. marca 2012 – European
Goldfields proti Komisiji
(Zadeva T-261/11) (1)
(„Ničnostna tožba — Državne pomoči — Subvencija, ki so
jo grški organi odobrili rudarskemu podjetju Ellinikos Chrysos
v obliki prenosa rudnika Cassandra po ceni, ki je bila nižja
od resnične tržne vrednosti, in v obliki oprostitve plačila
davkov za to transakcijo — Sklep o ugotovitvi nezakonitosti
pomoči in zagotovitvi vračila te pomoči, skupaj z obrestmi —
Neobstoj pravnega interesa — Nedopustnost“)
(2012/C 151/47)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukon,
Kanada) (zastopniki: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova
in P. Skouris, odvetniki))
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: É. Gippini Four
nier in D. Triantafyllou, zastopnika)
Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije z dne
23. februarja 2011 o državni pomoči C 48/08 (ex NN 61/08),
ki jo je Grčija odobrila podjetju Ellinikos [Ch]rysos SA
(2011/452/EU) (UL L 193, str. 27).

C 151/29

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: I. Martínez del
Peral in P. Costa de Oliveira, zastopnika)
Intervenientka v podporo tožene stranke: Kraljevina Španija (zatop
niki: sprva M. Muñoz Pérez, abogado del Estado, skupaj z J.M.
Rodriguez Cârcamo, odvetnikom, nato S. Centeno Huerta,
abogado del Estado)
Predmet
Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, s katerim je bil tožeči
stranki z molkom zavrnjen dostop do nekaterih dokumentov
v zvezi z izgradnjo pristanišča v Granadilla (Tenerife, Španija), ki
so jih španski organi v skladu s členom 6(4) Direktive Sveta z
dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto
živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, str. 7) poslali
Komisiji
Izrek
1. Postopek se ustavi.
2. Evropski komisiji se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov
Ecologistas en Accion-CODA.
3. Kraljevina Španija nosi svoje stroške.

(1) UL C 252, 27.8.2011.

Izrek
1. Tožba se zavrže kot nedopustna.

Tožba, vložena 22. februarja 2012 – Makhlouf proti Svetu
(Zadeva T-97/12)

2. European Goldfields Ltd se naloži plačilo stroškov.

(2012/C 151/49)

3. O predlogu za intervencijo Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai
Viomixanias Chrysou ni treba odločiti.

Jezik postopka: francoščina
Stranki

(1) UL C 219, 23.7.2011.

Sklep Splošnega sodišča z dne 23. marca 2012 –
Ecologistas en Acción proti Komisiji
(Zadeva T-341/11) (1)
(Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 —
Zavrnitev dostopa zaradi molka organa — Pravni interes —
Odločba, sprejeta po vložitvi tožbe — Ustavitev postopka)
(2012/C 151/48)

Tožeča stranka: Rami Makhlouf (Damas, Sirija) (zastopnik: E.
Ruchat, odvetnik)
Tožena stranka: Svet Evropske unije
Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— njeno tožbo razglasi za dopustno in utemeljeno;

Stranke

— posledično, Sklep 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011
in Uredbo št. 36/2012 (EU) z dne 18. januarja 2012 in
njune poznejše izvedbene akte v delih, v katerih se nanašajo
na tožečo stranko, razglasi za nične;

Tožeča stranka: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Španija)
(zastopnik: J. Doreste Hernández, odvetnik)

— Svetu Evropske unije naloži plačilo stroškov postopka.

Jezik postopka: španščina

