
Postanowienie Sądu z dnia 27 marca 2012 r. — European 
Goldfields przeciwko Komisji 

(Sprawa T-261/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
Subwencja udzielona przez władze greckie przedsiębiorstwu 
górniczemu Ellinikos Chrysos polegająca na sprzedaży 
kopalni górniczych Cassandra po cenie niższej od rzeczywistej 
wartości rynkowej i na zwolnieniu z podatków od tej trans
akcji — Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną i 
nakazująca jej odzyskanie wraz z odsetkami — Brak interesu 

prawnego — Niedopuszczalność) 

(2012/C 151/47) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Yukon, 
Kanada) (przedstawiciele: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. 
Trova i P. Skouris, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier i D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2011/452/UE 
z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 48/08 
(ex NN 61/08) udzielonej przez Grecję na rzecz Ellinikos 
[Ch]rysos SA (Dz.U. L 193, s. 27). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) European Goldfields Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Ellinikos 
Chrysos AE Metalleion kai Viomixanias Chrysou o dopuszczenie 
do sprawy w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 219 z 23.7.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 23 marca 2012 r. — Ecologistas 
en Acción przeciwko Komisji 

(Sprawa T-341/11) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Interes 
prawny — Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi 

— Umorzenie postępowania) 

(2012/C 151/48) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Ecologistas en Acción-CODA (Madryt, Hiszpa
nia) (przedstawiciel: J. Doreste Hernández, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Martínez 
del Peral i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciele: początkowo M. Muñoz Pérez, abogado del 
Estado, wspierany przez J.M. Rodrigueza Cârcama, adwokata, 
następnie S. Centeno Huerta, abogado del Estado) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
odmawiającej udzielenia dostępu do pewnych dokumentów 
dotyczących zatwierdzenia przedsięwzięcia budowy portu w 
Granadilla (Teneryfa, Hiszpania) dostarczonych Komisji przez 
władze hiszpańskie w ramach stosowania dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, s. 7) 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz 
kosztami poniesionymi przez Ecologistas en Accion-CODA. 

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Makhlouf 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-97/12) 

(2012/C 151/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Rami Makhlouf (Damaszek, Syria) (przedstawi
ciel: E. Ruchat, adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— w konsekwencji — stwierdzenie nieważności decyzji 
2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz rozporzą
dzenia (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. i 
aktów wykonawczych do nich w zakresie, w jakim 
dotyczą skarżącego; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, które 
co do zasady są identyczne z zarzutami przytoczonymi w 
sprawie T-432/11 Makhlouf przeciwko Radzie ( 1 ) lub do nich 
podobne. 

( 1 ) Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 13 

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Makhlouf 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-98/12) 

(2012/C 151/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ehab Makhlouf (Damaszek, Syria) (przedstawi
ciel: E. Ruchat, adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— w konsekwencji — stwierdzenie nieważności decyzji 
2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz rozporzą
dzenia (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. i 
aktów wykonawczych do nich w zakresie, w jakim 
dotyczą skarżącego; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, które 
co do zasady są identyczne z zarzutami przytoczonymi w 
sprawie T-433/11 Makhlouf przeciwko Radzie ( 1 ) lub do nich 
podobne. 

( 1 ) Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 14 

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Syriatel 
Mobil Telecom przeciwko Radzie 

(Sprawa T-99/12) 

(2012/C 151/51) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Syriatel Mobil Telecom (Joint Stock Company) 
(Damaszek, Syria) (przedstawiciel: E. Ruchat, adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— w konsekwencji — stwierdzenie nieważności decyzji 
2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. oraz rozporzą
dzenia (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. i 
aktów wykonawczych do nich w zakresie, w jakim 
dotyczą skarżącego, 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty, które 
co do zasady są identyczne z zarzutami przytoczonymi w spra
wach T-432/11 Makhlouf przeciwko Radzie ( 1 ) oraz T-433/11 
Makhlouf przeciwko Radzie ( 2 ) lub do nich podobne 

Zarzut czwarty dotyczy naruszenia zasady równości traktowa
nia, skutkującego zakłóceniem konkurencji zarówno wewnątrz 
Unii Europejskiej jak i w Syrii, a także między tymi dwoma 
obszarami. 

( 1 ) Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 13. 
( 2 ) Dz.U. C 290 z 2011 r., s. 14. 

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2012 r. — Almashreq 
Investment przeciwko Radzie 

(Sprawa T-100/12) 

(2012/C 151/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Almashreq Investment Co. (Joint-Stock Holding 
Company) (Damaszek. Syria) (przedstawiciel(-e): E. Ruchat, 
adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;
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