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2. V preostalem se tožba zavrne.

3. Evropska komisija nosi svoje stroške ter stroške družbe BASF Agro BV in drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi, ter stroške
Evropskega združenja za zaščito pridelkov (ECPA) in European Seed Association (ESA).

4. Deutscher Berufs und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund in Österreichischer Imkerbund (ÖIB) nosijo svoje
stroške.

(1)

UL C 9, 11.1.2014.

Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2018 – Esso Raffinage/ECHA
(Zadeva T-283/15) (1)
(REACH — Evalvacija dokumentacij — Nadzor nad skladnostjo registracij — Kontrola predloženih
informacij in spremljanje evalvacije dokumentacij — Izjava o neskladnosti — Pristojnost Splošnega
sodišča — Ničnostna tožba — Izpodbojni akt — Neposredno in posamično nanašanje — Dopustnost —
Pravna podlaga — Členi 41, 42 in 126 Uredbe (ES) št. 1907/2006)
(2018/C 231/23)
Jezik postopka: angleščina
Stranke
Tožeča stranka: Esso Raffinage (Courbevoie, Francija) (zastopnik: M. Navin-Jones, solicitor)

Tožena stranka: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere in M. Heikkilä,
agenti)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Zvezna republika Nemčija (zastopnik: T. Henze, agent), Francoska republika (zastopnika:
D. Colas in J. Traband, agenta) in Kraljevina Nizozemska (zastopnice: M. de Ree, M. Bulterman in M. Noort, agentke)

Predmet
Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti dopisa ECHA z dne 1. aprila 2015, naslovljenega na francosko
ministrstvo za ekologijo, trajnostni razvoj, promet in stanovanjsko politiko, z naslovom „Izjava o neskladnosti po izdani
odločbi o evalvaciji dokumentacije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006“.

Izrek
1. Dopis Evropske agencije za kemikalije (ECHA) z dne 1. aprila 2015, naslovljen na francosko ministrstvo za ekologijo, trajnostni
razvoj, promet in stanovanjsko politiko, z naslovom „Izjava o neskladnosti po izdani odločitvi o evalvaciji dokumentacije na podlagi
Uredbe (ES) št. 1907/2006“ in njegova priloga se razglasita za nična.
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2. Družba Esso Raffinage in ECHA nosita vsaka svoje stroške.
3. Zvezna republika Nemčija, Francoska republika in Kraljevina Nizozemska nosijo vsaka svoje stroške.
(1)

UL C 320, 28.9.2015.

Sodba Splošnega sodišča z dne 17. maja 2018 – Litva/Komisija
(Zadeva T-205/16) (1)
(Kohezijski sklad — Izdatki, izključeni iz financiranja — Tehnična podpora za upravljanje kohezijskega
sklada v Litvi — DDV — Člen 11(1) in (3) Uredbe (ES) št. 16/2003 — Zmanjšanje finančne pomoči)
(2018/C 231/24)
Jezik postopka: litovščina
Stranki
Tožeča stranka: Republika Litva (zastopnik: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė in D. Stepanienė, agenti)
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: B.-R. Killmann in J. Jokubauskaitė, agenta)

Predmet
Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa Komisije C(2016) 969 final z dne 23. februarja 2016
o zmanjšanju podpore iz Kohezijskega sklada za projekt, izveden v Litvi, z naslovom „Tehnična pomoč za upravljanje
Kohezijskega sklada v Republiki Litvi“v delu, v katerem določa zmanjšanje podpore v znesku 137 864,61 EUR, ki ustreza
stroškov DDV.

Izrek
1. Sklep Komisije št. C(2016)969 final z dne 23. februarja 2016 o zmanjšanju podpore iz Kohezijskega sklada za projekt, izveden
v Litvi, z naslovom „Tehnična pomoč za upravljanje Kohezijskega sklada v Republiki Litvi“ se razglasi za ničen v delu, v katerem
določa zmanjšanje podpore v znesku 137 864,61 EUR, ki ustreza stroškom DDV.
2. Evropska komisija nosi lastne stroške in stroške, ki jih je priglasila Republika Litva.
(1)

UL C 251, 11.7.2016.

Sodba Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2018 – HD/Parlament
(Zadeva T-626/16) (1)
(Pravilnik o povračilu stroškov in plačilu nadomestil poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za
parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega
sekretarja — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Politične pravice —
Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost poslancev — Napačno ugotovljeno dejansko
stanje — Sorazmernost)
(2018/C 231/25)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Mylène Troszczynski (Noyon, Francija) (zastopnika: sprva M. Ceccaldi, nato F. Wagner, odvetnika)

