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HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az ügy tárgya
A Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és
elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott hiány hely
zetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökken
tésre irányuló intézkedések meghozatalára való felszólításáról
szóló 2010/320/EU határozat módosításáról szóló, 2010.
december 20-i 2011/57/EU tanácsi határozat (HL L 26.,
15. o.) megsemmisítése iránti kérelem.
A végzés rendelkező része

2013.1.26.

2. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni
a ClientEarth, a Friends of the Earth Europe, a Stichting FERN és
a Corporate Europe Observatory részéről felmerült költségek
háromnegyedét, akik maguk viselik saját költségeik negyedét.

(1) HL C 219., 2011.7.23.

A Törvényszék 2012. október 19-i végzése — Ellinika
Nafpigeia és Hoern kontra Bizottság

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros és Ilias Iliopoulos maguk viselik saját költségeiket,
valamint az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségeket.
3. Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

(T-466/11. sz. ügy) (1)
(„Megsemmisítés iránti kereset — Állami támogatások —
Hajógyártás — A görög hatóságok által egy hajógyár
számára nyújtott támogatások — A támogatásokat a közös
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító és visszatérítteté
süket elrendelő bizottsági határozat — Elfogadhatatlanság”)
(2013/C 26/91)

(1) HL C 186., 2011.6.25.

Az eljárás nyelve: görög
Felek
A

Törvényszék 2012. november 13-i végzése
ClientEarth és társai kontra Európai Bizottság

—

Felperesek: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramangas, Görögország) és
2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Németország) (képviselők:
K. Chrysogonos és A. Mitsis ügyvédek)

(„Megsemmisítés iránti kereset — A dokumentumokhoz
való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — A hozzáférés
hallgatólagos megtagadása — Keresetindítási határidő —
Elkésettség — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és M. Kons
tantinidis meghatalmazottak)

(T-278/11. sz. ügy) (1)

(2013/C 26/90)

Az ügy tárgya

Felperesek: ClientEarth (London, Egyesült Királyság); Friends of
the Earth Europe (Amszterdam, Hollandia); Stichting FERN
(Leiden, Hollandia); és Stichting Corporate Europe Observatory
(Amszterdam) (képviselő: P. Kirch ügyvéd)

A „CR 16/2004 állami támogatásra vonatkozó — a nemleges
határozat végrehajtása és az (Ellinika Nafpigeia AE) vállalat
számára nyújtott állami támogatások visszatéríttetése — Görög
ország által az EUMSZ 346. cikk (1) bekezdése b) pontjára
történő hivatkozás és az EUMSZ 348. cikk (1) bekezdése
szerinti eljárás”, a felperesek által 2011. június 11-én megismert
dokumentumokkal és az akta egyéb anyagaival kiegészített
2010. december 1-jei C(2010) 8274 végleges bizottsági levél
megsemmisítése iránti kérelem

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: K. Herrmann és C. ten
Dam, meghatalmazottak)

A végzés rendelkező része

Az eljárás nyelve: angol
Felek

1. A Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.
Az ügy tárgya
Azon hallgatólagos bizottsági határozat megsemmisítése iránti
kérelem, amely megtagadta a hozzáférést olyan önkéntes képe
sítési rendszerekre vonatkozó bizonyos dokumentumokhoz,
amely rendszerek elismerését a megújuló energiaforrásból előál
lított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 140., 16. o.) 18. cikke
alapján kérték.

2. A Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas beavatkozás
iránti kérelméről nem szükséges határozni.
3. A Törvényszék az Ellinika Nafpigeia AE-t és a 2. Hoern Betei
lingungs GmbH-t kötelezi saját költségeinek, valamint az Európai
Bizottság részéről felmerült költségeknek a viselésére.
4. A beavatkozás iránti kérelmet előterjesztő Nafpigikes kai viomi
chanikes epicheiriseis Elefsinas maga viseli saját költségeit.

A végzés rendelkező része
1. A Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant
elutasítja.

(1) HL C 331., 2011.11.12.

