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2. Lundbeck A/S in Lundbeck Ltd nosita svoje stroške in stroške Evropske komisije.
3. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) nosi svoje stroške.

(1)

UL C 325, 9.11.2013.

Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Marchi Industirale/ECHA
(Zadeva T-620/13) (1)
(REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje za mikro, mala in srednje velika podjetja —
Napaka v izjavi o velikosti podjetja — Priporočilo 2003/361/ES — Odločba, s katero je naložena upravna
taksa — Določitev velikosti podjetja — Pristojnost ECHA — Obveznost obrazložitve)
(2016/C 402/28)
Jezik postopka: italijanščina
Stranki
Tožeča stranka: Marchi Industriale SpA (Firence, Italija) (zastopnika: M. Baldassarri in F. Donati, odvetnika)
Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: sprva M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, J. P. Trnka in
E. Maurage, nato M. Heikkilä, E. Bigi, J. P. Trnka in E. Maurage, agenti, skupaj s C. Garcio Molyneuxom, odvetnikom)

Predmet
Prvič, na podlagi člena 263 PDEU podan predlog za razglasitev ničnosti Odločbe ECHA SME(2013) 3747 z dne
19. septembra 2013, s katero je bilo ugotovljeno, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za znižanje pristojbine, ki je
določena za srednja velika podjetja, in s katero ji je bila naložena upravna taksa, in drugič, na podlagi člena 263 PDEU
podan predlog za razglasitev ničnosti računov, ki jih je na podlagi odločbe SME(2013) 3747 izdala ECHA.

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Marchi Industriale SpA se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 24, 25.1.2014.

Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2016 – ENAC/INEA
(Zadeva T-695/13) (1)
(Finančna pomoč — Projekti skupnega pomena na področju vseevropskih prometnih in energetskih
omrežij — Izvedba študije za intermodalni razvoj letališča Bergamo-Orio al Serio — Določitev končnega
zneska finančne pomoči — Neupravičeni stroški — Napačna uporaba prava — Obveznost obrazložitve)
(2016/C 402/29)
Jezik postopka: italijanščina
Stranke
Tožeča stranka: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rim, Italija) (zastopnika: G. Palmieri in P. Garofoli, avvocati dello
Stato)
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Tožena stranka: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (zastopniki: I. Ramallo, D. Silhol in Z. Szilvássy, agenti, skupaj
z M. Merolo, M. C. Santacrocejem in L. Armatijem, odvetniki)
Intervenientka v podporo tožeče stranke: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio,
Italija) (zastopniki: M. Muscardini, G. Greco in G. Carullo, odvetniki)

Predmet
Predlog na podlagi člena 263 PDEU, ki se nanaša na razglasitev ničnosti dopisov Izvajalske agencije za vseevropsko
prometno omrežje (TEN-T EA), postala INEA, z dne 18. marca in 23. oktobra 2013 v zvezi z nekaterimi stroški,
priglašenimi ob izvedbi študije izvedljivosti glede intermodalnosti letališča Bergamo-Orio al Serio (Italija) na podlagi
finančne pomoči, ki jo je Evropska komisija podelila tožeči stranki.

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, nacionalna uprava za civilno letalstvo, Italija) se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 52, 22.2.2014.

Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – PT Musim Mas/Svet
(Zadeva T-80/14) (1)
(Damping — Uvoz biodizla s poreklom iz Indonezije — Dokončno pobiranje začasnih protidampinških
dajatev — Dokončne protidampinške dajatve — Pravica do obrambe — Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/
2009 — Normalna vrednost — Proizvodni stroški)
(2016/C 402/30)
Jezik postopka: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonezija) (zastopniki:
J. García-Gallardo Gil-Fournier, A. Verdegay Mena, odvetnika, in C. Humpe, solicitor)
Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, agenta, skupaj z R. Bierwagnom in
C. Hippom, odvetnikoma)
Intervenientki v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, M. França in A. Stobiecka-Kuik, agenti)
in Evropski odbor za biodizel (EBB) (Bruselj, Belgija) (zastopnika: O. Prost in M.-S. Dibling, odvetnika)

Predmet
Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1194/2013 z dne 19. novembra
2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla
s poreklom iz Argentine in Indonezije (UL 2013, L 315, str. 2).

Izrek
1. Člena 1 in 2 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1194/2013 z dne 19. novembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in
dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije se razglasita za nična v delu,
v katerem se nanašata na družbo PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

