C 26/46

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Предмет
Искане за отмяна на Решение 2011/57/ЕС на Съвета от 20
декември 2010 година за изменение на Решение 2010/320/ЕС,
отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на
фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане
на преценените за необходими мерки за коригирането на преко
мерния дефицит (ОВ L 26, стр. 15)

26.1.2013 г.

2. Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея
съдебни разноски, както и три четвърти от съдебните
разноски на ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting
FERN и Corporate Europe Observatory, които понасят една
четвърт от направените от тях съдебни разноски.
(1) ОВ C 219, 23.7.2011 г.

Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), г-н
Spyridon Papaspyros и г-н Ilias Iliopoulos понасят направените
от тях съдебни разноски, както и тези на Съвета на
Европейския съюз.
3. Европейската комисия понася направените от нея съдебни
разноски.

Определение на Общия съд от 19 октомври 2012 г. —
Ellinika Nafpigeia и Hoern/Комисия
(Дело T-466/11) (1)
(Жалба за отмяна — Държавни помощи — Кора
бостроене — Помощи, отпуснати на корабострои
телница от гръцките власти — Мерки за изпълнение
на решението на Комисията, с което се установява
несъвместимостта и се разпорежда възстановяването
на помощите — Недопустимост)
(2013/C 26/91)

(1) ОВ C 186, 25.6.2011 г.

Език на производството: гръцки
Определение на Общия съд от 13 ноември 2012 г. —
ClientEarth и др./Комисия
(Дело T-278/11) (1)

Страни
Жалбоподатели: Ellinika Nafpigeia AE (Скараманга, Гърция) и 2.
Hoern Beteiligungs GmbH (Кил, Германия) (представители: K
Chrysogonos и A. Mitsis, avocats)

(Жалба за отмяна — Достъп до документи —
Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Мълчалив отказ на
достъп — Срок за обжалване — Просрочие — Явна
недопустимост)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Stromsky и
M. Konstantinidis)

(2013/C 26/90)

Искане за отмяна на писмо C(2010) 8274 окончателен на
Комисията от 1 декември 2010 г. относно „държавни помощи
CR 16/2004 — изпълнение на отрицателното решение и възста
новяване на държавните помощи, предоставени на дружеството
[Ellinika Nafpigeia AE] — позоваване от страна на Гърция на
член 346, параграф 1, буква б) ДФЕС и процедура по член 348,
параграф 1 ДФЕС“, съответно допълнено с документите и другите
доказателства по преписката, с които жалбоподателите отчасти
са се запознали през юни 2011 г.

Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: ClientEarth (Лондон, Обединеното кралство);
Friends of the Earth Europe (Амстердам, Нидерландия);
Stichting FERN (Leiden, Нидерландия); и Stichting Corporate
Europe Observatory (Амстердам) (представител: P. Kirch, avocat)

Предмет

Ответник: Европейска комисия (представители: K. Herrmann и
C. ten Dam)

Диспозитив

Предмет

2. Няма основание за произнасяне по молбата за встъпване на
Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas.

1. Отхвърля жалбата като недопустима.

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията — който се
приема, че е налице на 22 април 2011 г. — да предостави
достъп до някои документи, свързани със схемите за доброволно
сертифициране, чието признаване от Комисията е поискано
съгласно член 18 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО
и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, стр. 16)

4. Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, поискало да
встъпи по делото, понася направените от него съдебни
разноски.

Диспозитив

(1) ОВ C 331, 12.11.2011 г.

1. Отхвърля жалбата като явно недопустима.

3. Осъжда Ellinika Nafpigeia AE и 2. Hoern Beteiligungs GmbH да
понесат направените от тях съдебни разноски и да
заплатят съдебните разноски на Европейската комисия.

