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2. Gerald Steinberg znáša okrem vlastných trov konania trovy kona
nia, ktoré vznikli Európskej komisii.

C 26/45

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: T. Middleton, A. de
Gregorio Merino, a E. Chatziioakeimidou, splnomocnení zástup
covia)

(1) Ú. v. EÚ C 80, 27.3.2010.

Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2012 —
Crocs/ÚHVT — Holey Soles Holdings a PHI (Dizajn obuvi)
(Vec T-302/10) (1)
(„Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie
neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti
— Zastavenie konania“)
(2013/C 26/87)
Jazyk konania: angličtina

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska
komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstan
tinidis, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Návrh na zrušenie jednak rozhodnutia Rady 2010/320/EÚ z 10.
mája 2010, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a prehĺbeniu
fiškálneho dohľadu a ktorým sa Grécko upozorňuje, aby prijalo
opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné na
odstránenie nadmerného deficitu (Ú. v. EÚ L 145, s. 6, kori
gendum Ú. v. EÚ L 209, 2011, s. 63) a jednak rozhodnutia
Rady 2010/486/EÚ zo 7. septembra 2010, ktorým sa mení a
dopĺňa rozhodnutie 2010/320 (Ú. v. EÚ L 241, s. 12)

Účastníci konania
Žalobkyňa: Crocs, Inc. (Niwot, Spojené štáty) (v zastúpení: I. R.
Craig, solicitor)
Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné
známky a vzory) (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený
zástupca)
Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT: Holey Soles
Holdings Ltd (Vancouver, Kanada) a Partenaire Hospitalier Inter
national (La Haie Foissière, Francúzsko)

Výrok
1. Žaloba sa zamieta.
2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros a Ilias Iliopoulos znášajú svoje vlastné trovy konania a
sú povinní nahradiť trovy konania vynaložené Radou Európskej
únie.
3. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Predmet veci
Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu
ÚHVT z 26. marca 2010 (vec R 9/2008-3) týkajúcemu sa
konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Holey Soles Holdings
Ltd a Partenaire Hospitalier International a Crocs, Inc.
Výrok
1. Konanie o žalobe sa zastavuje.

(1) Ú. v. EÚ C 30, 29.1.2011.

Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 —
ADEDY a i./Rada

2. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť
trovy konania vynaložené žalovaným.
(1 )

Ú. v. EÚ C 260, 25.9.2010.

(Vec T-215/11) (1)
(„Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie určené členskému štátu
na odstránenie nadmerného deficitu — Nedostatok priamej
dotknutosti — Neprípustnosť“)
(2013/C 26/89)

Uznesenie Všeobecného súdu z 27. novembra 2012 —
ADEDY a i./Rada
(Vec T-541/10) (1)
(„Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutia adresované členskému
štátu s cieľom odstrániť nadmerný deficit — Neexistencia
priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)
(2013/C 26/88)

Jazyk konania: gréčtina
Účastníci konania
Žalobcovia: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Atény, Grécko), Spyridon Papaspyros (Atény) a Ilias
Iliopoulos (Atény) (v zastúpení: M.-M. Tsipra, advokát)

Jazyk konania: gréčtina

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: G. Maganza, M.
Vitsentzatos a A. de Gregorio Merino, splnomocnení zástupco
via)

Žalobcovia: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon
(ADEDY) (Atény, Grécko), Spyridon Papaspyros (Atény), a Ilias
Iliopoulos (Atény) (v zastúpení: M.-M. Tsipra, avocat)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska
komisia (v zastúpení: B. Smulders, J.-P. Keppenne a M. Konstan
tinidis, splnomocnení zástupcovia)

Účastníci konania
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Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady 2011/57/EÚ z 20.
decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2010/320/EÚ, ktorým sa Grécko vyzýva k posilneniu a
prehĺbeniu fiškálneho dohľadu a ktorým sa upozorňuje, aby
prijalo opatrenia na zníženie deficitu považované za nevyhnutné
na odstránenie nadmerného deficitu (Ú. v. EÚ L 26, s. 15)

26.1.2013

Europe, Stichting FERN a Corporate Europe Observatory, ktoré
znášajú štvrtinu svojich vlastných trov konania.

(1) Ú. v. EÚ C 219, 23.7.2011.

Uznesenie Všeobecného súdu z 19. októbra 2012 —
Ellinika Nafpigeia a Hoern/Komisia

Výrok
1. Žaloba sa zamieta.

(Vec T-466/11) (1)

2. Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon
Papaspyros a Ilias Iliopoulos znášajú svoje vlastné trovy konania a
sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej
únie.

(„Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Stavba lodí —
Pomoc poskytnutá gréckymi orgánmi v prospech lodenice —
Opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia Komisie ktorým
sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú a nariaďuje sa jej
vymáhanie — Neprípustnosť“)

3. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

(2013/C 26/91)
Jazyk konania: gréčtina

(1) Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011.

Účastníci konania
Uznesenie Všeobecného súdu z 13. novembra 2012 —
ClientEarth a i./Komisia
(Vec T-278/11) (1)
[„Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Naria
denie (ES) č. 1049/2001 — Konkludentné zamietnutie
prístupu — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie —
Zjavná neprípustnosť“]
(2013/C 26/90)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobcovia: ClientEarth (Londýn, Spojené kráľovstvo), Friends of
the Earth Europe (Amsterdam, Holandsko), Stichting FERN (Lei
den, Holandsko) a Stichting Corporate Europe Observatory
(Amsterdam) (v zastúpení: P. Kirch, advokát)
Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: K. Herrmann a C. ten
Dam, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta
prístup žalobkýň k niektorým dokumentom podľa článku 18
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23.
apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení
smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, s. 16)
Výrok

Žalobkyne: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grécko) a Hoern
Beteiligungs GmbH (Kiel, Nemecko) (v zastúpení: K Chryso
gonos a A. Mitsis, advokáti)
Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a M.
Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Návrh na zrušenie listu Komisie K(2010) 8274 v konečnom
znení z 1. decembra 2010 týkajúceho sa „štátnej pomoci CR
16/2004 — výkon zamietavého rozhodnutia a vymáhanie
štátnej pomoci poskytnutej spoločnosti Ellinika Nafpigeia AE
— odvolávanie sa Grécka na článok 346 ods. 1 písm. b)
ZFEÚ a na konanie podľa článku 348 ods. 1 ZFEÚ“, doplne
ného listinami a inými prvkami zo spisu, s ktorými sa žalob
kyne čiastočne oboznámili v júni 2011
Výrok
1. Žaloba sa zamieta ako neprípustná.
2. Konanie o návrhu Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elef
sinas na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa zastavuje.
3. Ellinika Nafpigeia AE a 2. Hoern Beteiligungs GmbH znášajú
svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania,
ktoré vynaložila Európska komisia.
4. Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, ktorá podala
návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania, znáša svoje
vlastné trovy konania.

1. Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.
2. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná
nahradiť tri štvrtiny trov konania ClientEarth, Friends of the Earth

(1) Ú. v. EÚ C 331, 12.11.2011.

