C 26/46

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Priekšmets
Prasība atcelt Padomes 2010. gada 20. decembra Lēmumu
2011/57/ES, ar ko groza Lēmumu 2010/320/ES, kas adresēts
Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un
ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas
pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu
pārmērīgu budžeta deficītu (OV L 26, 15. lpp.)

26.1.2013.

2) Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina
trīs ceturtdaļas ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stichting
FERN un Corporate Europe Observatory tiesāšanās izdevumu,
kuras vienu ceturtdaļu savu tiesāšanās izdevumu sedz pašas.

(1) OV C 219, 23.07.2011.

Rezolutīvā daļa:
Vispārējās tiesas 2012. gada 19. oktobra rīkojums —
Ellinika Nafpigeia un Horn/Komisija

1) prasību noraidīt;
2) Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros un Ilias Iliopoulos sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas
Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;
3) Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

(Lieta T-466/11) (1)
(Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Kuģu būve
— Grieķijas iestāžu piešķirts atbalsts kuģu būvētavai —
Komisijas lēmuma, ar kuru konstatēta atbalsta nesaderība
un uzdots to atgūt, izpildes pasākumi — Nepieņemamība)
(2013/C 26/91)

(1) OV C 186, 25.06.2011.

Tiesvedības valoda — grieķu
Lietas dalībnieki

Vispārējās tiesas 2012. gada 13. novembra rīkojums —
ClientEarth u.c./Komisija

Prasītāji: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grieķija) un 2. Hoern
Beteiligungs GmbH (Ķīle, Vācija) (pārstāvji — K Chrysogonos un A.
Mitsis, advokāti)

(Lieta T-278/11) (1)
(Prasība atcelt tiesību aktu — Piekļuve dokumentiem —
Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Netieši izteikts piekļuves attei
kums — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums —
Acīmredzama nepieņemamība)
(2013/C 26/90)
Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Prasītājas: ClientEarth u.c. (Londona, Apvienotā Karaliste), Friends
of the Earth Europe (Amsterdama, Nīderlande), Stichting FERN
(Leiden, Nīderlande) un Stichting Corporate Europe Observatory
(Amsterdama) (pārstāvis — P. Kirch, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Stromsky un M.
Konstantinidis)
Priekšmets
Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 1. decembra dokumentu
C(2010) 8274, galīgā redakcija, par “valsts atbalstu CR 16/2004
— negatīvā lēmuma izpilde un sabiedrībai [Ellinika Nafpigeia AE]
piešķirtā valsts atbalsta atgūšana — Grieķijas atsaukšanās uz
LESD 346. panta 1. punkta b) apakšpunktu un procedūra
saskaņā ar LESD 348. panta 1. punktu”, ko papildina dokumenti
un cita lietas materiālos ietvertā informācija, par kuriem prasītāji
daļēji uzzināja 2011. gada jūnijā
Rezolutīvā daļa:

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — K. Herrmann un C. ten
Dam)

1) prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Priekšmets

2) Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas pieteikums par
iestāšanos lietā nav jāizskata;

Prasība atcelt netiešu Komisijas lēmumu, kurš esot formulēts
2011. gada 22. aprīlī un ar kuru ir atteikta piekļuve konkrētiem
dokumentiem attiecībā uz brīvprātīgajām sertifikācijas shēmām,
kuras Komisijai būtu jāatzīst saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par
atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko
groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK
(OV L 140, 16. lpp.) 18. pantu.
Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

3) Ellinika Nafpigeia AE un 2. Hoern Beteiligungs GmbH sedz
savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;
4) Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, persona, kas
lūgusi atļauju iestāties lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

(1) OV C 331, 12.11.2011.

