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Úřední věstník Evropské unie

Předmět věci
Návrh na zrušení rozhodnutí Rady 2011/57/EU ze dne 20.
prosince 2010, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/320/EU
určené Řecku s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a
vyzvat Řecko, aby učinilo opatření ke snížení schodku, která
jsou považována za nezbytná pro nápravu situace nadměrného
schodku (Úř. věst. L 26, s. 15).

26.1.2013

2) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí tři čtvr
tiny nákladů ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting
FERN a Corporate Europe Observatory, které ponesou čtvrtinu
vlastních nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 219, 23.7.2011.

Výrok
Usnesení Tribunálu ze dne 19. října 2012 — Ellinika
Nafpigeia a Hoern v. Komise

1) Žaloba se zamítá.
2) Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros a Ilias Iliopoulos ponesou vlastní náklady řízení a
uhradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.
3) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

(Věc T-466/11) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Stavba lodí —
Podpory poskytnuté loděnici ze strany řeckých orgánů —
Opatření k provedení rozhodnutí Komise konstatujícího neslu
čitelnost a nařizujícího navrácení podpor — Nepřípustnost“)
(2013/C 26/91)
Jednací jazyk: řečtina

(1) Úř. věst. C 186, 25.6.2011.

Účastnice řízení
Usnesení Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 —
ClientEarth a další v. Komise
(Věc T-278/11) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení
(ES) č. 1049/2001 — Implicitní odepření přístupu — Lhůta
pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost“)
(2013/C 26/90)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobci: ClientEarth (Londýn, Spojené království), Friends of the
Earth Europe (Amsterodam, Nizozemsko), Stichting FERN (Lei
den, Nizozemsko) a Stichting Corporate Europe Observatory
(Amsterodam) (zástupce: P. Kirch, advokát)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: K. Herrmann a C. ten
Dam, zmocněnci)

Žalobkyně: Ellinika Nafpigeia a Hoern (Skaramagka, Řecko); a
Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Německo) (zástupci: K Chryso
gonos a A. Mitsis, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a M. Konstan
tinidis, zmocněnci)
Předmět věci
Návrh na zrušení dopisu Komise C(2010) 8274 final ze dne 1.
prosince 2010, ohledně „státní podpory CR 16/2004 — výkon
záporného rozhodnutí a navrácení státních podpor poskytnu
tých společnosti [Ellinika Nafpigeia AE] — uplatňování čl. 346
odst. 1 písm. b) SFEU a řízení podle čl. 348 odst. 1 SFEU ze
strany Řecka“, jak byl doplněn o dokumenty a další části spisu,
o nichž se žalobkyně zčásti dozvěděly červnu 2011.
Výrok
1) Žaloba se odmítá jako nepřípustná.
2) Není namístě vydat rozhodnutí o návrhu na vstup Nafpigikes kai
viomichanikes epicheiriseis Elefsinas do řízení.

Předmět věci
Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise ze dne 22.
dubna 2011, kterým se odepírá přístup k některým
dokumentům týkajícím se dobrovolných certifikačních systémů,
o jejichž uznání byla Komise požádána podle článku 18 směr
nice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23.
dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a
2003/30/ES (Úř. věst. L 140, s. 16).

3) Ellinika Nafpigeia AE a 2. Hoern Beteiligungs GmbH ponesou
vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropskou
komisí.

Výrok

(1) Úř. věst. C 331, 12.11.2011.

1) Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

4) Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, žadatelka o
vstup do řízení jako vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady
řízení.

