
Przedmiot 

Skarga o odszkodowanie mająca na celu uzyskanie odszkodo
wania za szkodę, jaką skarżący miałby ponieść wskutek niemoż
ności odzyskania wierzytelności oraz zadośćuczynienia za 
krzywdę, jakiej miałby doznać skarżący z uwagi na wszczęcie 
przeciwko niemu postępowań karnych w Belgii. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako wniesiona do sądu, który nie jest 
właściwy do jej rozpoznania, w zakresie w jakim skierowana jest 
przeciwko AT, AU, AV i AW. 

2) Żądanie Maryiusa Noko Ngele, aby Sąd orzekł, że Centrum 
Rozwoju Przedsiębiorczości nigdy nie zastąpiło Centrum Rozwoju 
Przemysłowego oraz że nie ma ono bytu prawnego ani osobowości 
prawnej w Belgii jest oddalone jako wniesione do sądu, który nie 
jest właściwy do jego rozpoznania. 

3) Żądanie M. Noko Ngele, aby Sąd nakazał wykonanie niniejszego 
wyroku jest odrzucone jako niedopuszczalne. 

4) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona jako oczywiście 
pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. 

5) M. Noko Ngele zostaje obciążony kosztami związanymi z niniej
szym postępowaniem oraz postępowaniami w przedmiocie środka 
tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2011 r. — 
Internationaler Hilfsfonds przeciwko Komisji 

(Sprawa T-36/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów 
— Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty doty
czące umowy LIEN 97-2011 — Odpowiedź udzielona na 
początkowy wniosek — Termin do wniesienia skargi — Oczy
wista niedopuszczalność — Dorozumiana odmowa dostępu — 
Interes prawny — Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu 

skargi — Umorzenie postępowania) 

(2011/C 152/38) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Niemcy) 
(przedstawiciele: początkowo H. Kaltenecker, następnie R. Bôhm 
i w końcu H. Kaltenecker, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Costa de 
Oliveira i T. Scharf, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Danii (przedsta
wiciele: początkowo B. Weis Fogh i V. Pasternak Jørgensen, 

następnie V. Pasternak Jørgensen, C. Yang i S. Juul Jørgensen, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 
października 2009 r. oraz z dnia 1 grudnia 2009 r. odmawia
jących Internationaler Hilfsfonds pełnego dostępu do akt doty
czących umowy LIEN 97-2011. 

Sentencja 

1) Skarga o stwierdzenie nieważności, w zakresie w jakim dotyczy 
decyzji Komisji z dnia 9 października 2009 r. jest odrzucona 
jako niedopuszczalna. 

2) Umarza się postępowanie w sprawie żądań Internationaler 
Hilfsfonds eV mających na celu stwierdzenie nieważności dorozu
mianej decyzji Komisji Europejskiej oddalającej wniosek Internatio
naler Hilfsfonds z dnia 15 października 2009 r. o udzielenie 
dostępu do dokumentów dotyczących umowy LIEN 97-2011. 

3) Internationaler Hilfsfonds zostaje obciążona własnymi kosztami i 
kosztami poniesionymi przez Komisję w odniesieniu do żądań 
stwierdzenia nieważności w zakresie w jakim dotyczą one decyzji 
Komisji z dnia 9 października 2009 r. 

4) Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami i kosztami ponie
sionymi przez Internationaler Hilfsfonds w odniesieniu do żądań 
stwierdzenia nieważności w zakresie w jakim dotyczą one decyzji 
Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r. 

5) Królestwo Danii pokrywa koszty własne. 

( 1 ) Dz.U. C 100 17.4.2010. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 kwietnia 2011 r. — 
Xeda International przeciwko Komisji 

(Sprawa T-71/10 R II) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrek
tywa 91/414/EWG — Decyzja dotycząca niewłączenia difeny
loaminy do załącznika I do dyrektywy 91/414 — Kolejny 
wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Brak pilnego 

charakteru) 

(2011/C 152/39) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francja) 
(przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. 
Ondrusek i F. Wilman, pełnomocnicy, wspierani przez J. 
Stuycka i A.-M. Vandromme’a, avocats)

PL 21.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/21



Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji 
nr 2009/859/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącej 
niewłączenia difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy 
Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony 
roślin zawierające tę substancję (Dz.U. L 314, s. 79) 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji 

(Sprawa T-484/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
ponoszone przez niektóre elektrownie wynikające ze zobowią
zania do świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwa
rzania pewnych ilości energii elektrycznej z rodzimego węgla 
i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu priorytetowego wyko
rzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 
Brak pilnego charakteru — Wyważenie wchodzących w grę 

interesów) 

(2011/C 152/40) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Gas Natural Fenosa SDG, SA (Madryt, Hiszpania) 
(przedstawiciele: F. González Díaz i F. Salerno, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający zasad
niczo na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa 
N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych związa
nych z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania na 
rzecz elektrowni używających rodzimego węgla. 

Sentencja 

1) Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña 
zostaje oddalony. 

2) E.ON Generación, SL, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA oraz 
Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón zostają 
dopuszczone do sprawy w charakterze interwenientów popierających 
żądania Komisji Europejskiej. 

3) Postanowienie prezesa Sądu z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 
T-484/10 R Gas Natural Fenosa SDG przeciwko Komisji 
(niepublikowane w Zbiorze), zostaje uchylone. 

4) Gas Natural Fenosa SDG, Komisji i Królestwu Hiszpanii zostanie 
wyznaczony termin na żądanie, aby niektóre poufne materiały akt, 
jak również niniejszego postanowienia nie zostały przekazane 
stronom wymienionym w pkt 2 niniejszej sentencji oraz na przed
stawienie w celu ich doręczenia jawnej wersji akt sprawy i niniej
szego postanowienia. 

5) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 17 lutego 2011 r. — 
Iberdrola przeciwko Komisji 

(Sprawa T-486/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Rekompensata za dodatkowe koszty produkcji 
ponoszone przez niektóre elektrownie wynikające ze zobowią
zania do świadczenia usługi publicznej w zakresie wytwa
rzania pewnych ilości energii elektrycznej z rodzimego węgla 
i ustanowienie na ich rzecz mechanizmu priorytetowego wyko
rzystywania — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 
Brak pilnego charakteru — Wyważenie wchodzących w grę 

interesów) 

(2011/C 152/41) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Iberdrola, SA (Bilbao, Hiszpania) (przedstawi
ciele: J. Ruiz Calzado i É. Barbier de la Serre, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. M. Rodríguez Cárcamo, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający zasad
niczo na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4499 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa 
N 178/2010 zgłoszonej przez Królestwo Hiszpanii w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych związa
nych z mechanizmem priorytetowego wykorzystywania na 
rzecz elektrowni używających rodzimego węgla.
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