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Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. — Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия
(Дело T-165/15) (1)
(Държавни помощи — Споразумения, сключени от Търговско-промишлената камара на ПоБеарн с Ryanair и дъщерното му дружество Airport Marketing Services — Летищни услуги —
Маркетингови услуги — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния
пазар и се разпорежда възстановяването ѝ — Понятие за държавна помощ — Отговорност на
държавата — Търговско-промишлената камара — Предимство — Критерий за частния
инвеститор — Възстановяване — Член 41 от Хартата на основните права — Право на достъп
до преписката — Право на изслушване)
(2019/C 82/37)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd (Дъблин, Ирландия), Airport Marketing Services Ltd (Дъблин)
(представители: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, адвокати, и B. Byrne, solicitor)
Ответник: Европейска комисия (представители: L. Flynn и S. Noë)

Предмет
Искане по член 263 ДФЕС за частична отмяна на Решение (ЕС) 2015/1227 на Комисията от 23 юли 2014 година относно
държавна помощ SA.22614 (C 53/07), приведена в действие от Франция в полза на Търговско-промишлената камара на PauBéarn, Ryanair, Airport Marketing Services и Transavia (ОВ L 201, 2015 г., стр. 109)

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Ryanair DAC и Airport Marketing Services Ltd понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези на
Европейската комисия.

(1)

ОВ C 228, 13.7.2015 г.

Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. — AlzChem/Комисия
(Дело T-284/15) (1)
(Държавни помощи — Химическа промишленост — Решение за продължаване на
експлоатацията на предприятие по време на производството по несъстоятелност — Решение, с
което се установява, че не е налице държавна помощ — Жалба за отмяна — Лично засягане —
Допустимост — Понятие за държавна помощ — Предимство — Критерий за частния
кредитор — Отговорност на държавата — Задължение за мотивиране)
(2019/C 82/38)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: AlzChem AG (Тростберг, Германия) (представители: първоначално P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos и
I. Georgiopoulos, avocats, впоследствие P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec и K. Csach, avocats)
Ответник: Европейска комисия (представители: G. Conte и L. Armati)
Встъпили страни в подкрепа на ответника: Словашка република (представител: B. Ricziová) и Fortischem a.s. (Новаки,
Словакия) (представители: C. Arhold, P. Hodál и M. Staroň, avocats)
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Предмет
Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на член 2 от Решение (ЕС) 2015/1826 на Комисията от 15 октомври 2014
година относно държавната помощ SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), предоставена от Словакия на NCHZ
(OВ L 269, 2015 г., стр. 71)

Диспозитив
1) Отменя член 2 от Решение (ЕС) 2015/1826 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавната помощ
SA.33797 — (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP), предоставена от Словакия на NCHZ.
2) Осъжда Европейската комисия да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на AlzChem AG.
3) Словашката република и Fortischem a.s. понасят направените от тях съдебни разноски.

(1)

ОВ C 302, 14.9.2015 г.

Решение на Общия съд от 13 декември 2018 г. — Iran Insurance/Съвет
(Дело T-558/15) (1)
(Извъндоговорна отговорност — Обща външна политика и политика на сигурност —
Ограничителни мерки, взети срещу Иран — Замразяване на средства — Включване и запазване
на името на ищеца в списъците на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат
ограничителните мерки — Имуществени вреди — Неимуществена вреда)
(2019/C 82/39)
Език на производството: английски
Страни
Ищец: Iran Insurance Company (Техеран, Иран) (представител: D. Luff, адвокат)
Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: B. Driessen и M. Bishop)
Встъпила страна в подкрепа на ответника: Европейска комисия (представители: F. Ronkes Agerbeek и R. Tricot)

Предмет
Искане на основание член 268 ДФЕС за обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, които ищецът твърди, че е
претърпял в резултат на приемането на Решение № 2010/644/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година за изменение
на Решение № 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/
ОВППС (ОВ L 281, 2010 г., стр. 81), на Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 година относно
ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕО) № 423/2007 (ОВ L 281, 2010 г., стр. 1), на Решение
№ 2011/783/ОВППС на Съвета от 1 декември 2011 година за изменение на Решение № 2010/413/ОВППС относно
ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 319, 2011 г., стр. 71), на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2011 на Съвета от
1 декември 2011 г. година за прилагане на Регламент № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран (ОВ L 319,
2011 г., стр. 11), и на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу
Иран и за отмяна на Регламент № 961/2010 (ОВ L 88, 2012 г., стр. 1), с които името на ищеца е включено и запазено в
списъците на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки

Диспозитив
1) Отхвърля иска.

