
Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Rady (UE) 2011/57 z 
dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniającej decyzję (UE) 2010/320 
skierowaną do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru 
budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków 
służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu 
likwidacji nadmiernego deficytu (Dz.U. L 26, s. 15) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Spyridon 
Papaspyros i Ilias Iliopoulos pokrywają własne koszty jak również 
koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 listopada 2012 r. — 
ClientEarth i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-278/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów 
— Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dorozumiana 
odmowa dostępu — Termin do wniesienia skargi — 

Przekroczenie terminu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 26/90) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ClientEarth (Londyn, Zjednoczone Królestwo); 
Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Niderlandy); Stichting 
FERN (Lejda, Niderlandy); i Stichting Corporate Europe Obser
vatory (Amsterdam) (przedstawiciel: adwokat P. Kirch) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. 
Herrmann i C. ten Dam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji 
Komisji, sformułowanej w dniu 22 kwietnia 2011 r. i odma
wiającej dostępu do pewnych dokumentów związanych z 
dobrowolnymi systemami certyfikacji, o których uznanie wystą
piono na podstawie art. 18 dyrektywy Parlamentu Europej
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140, s. 16). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i trzy czwarte kosztów 
poniesionych przez ClientEarth, Friends of the Earth Europe, Stich
ting FERN i Corporate Europe Observatory, które pokryją jedną 
czwartą własnych kosztów. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 19 października 2012 r. — 
Ellinika Nafpigeia i Hoern przeciwko Komisji 

(Sprawa T-466/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
Przemysł stoczniowy — Pomoc przyznana przez władze 
greckie na rzecz stoczni — Środki służące wykonaniu decyzji 
Komisji stwierdzającej niezgodność pomocy ze wspólnym 
rynkiem i nakazującej jej odzyskanie — Niedopuszczalność) 

(2013/C 26/91) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Grecja); i 2. 
Hoern Beteiligungs GmbH (Kilonia, Niemcy) (przedstawiciele: 
adwokaci K Chrysogonos i A. Mitsis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (B. Stromsky i M. Konstan
tinidis, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Demande d’annulation de la lettre C(2010) 8274 final de la 
Commission, du 1 er décembre 2010, relative à l’„Aide d’État 
CR 16/2004 — exécution de la décision négative et récupéra
tion des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia 
AE] — invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe 1, 
sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 
1, TFUE”, telle que complétée par les documents et les autres 
éléments du dossier dont les requérantes ont pris en partie 
connaissance en juin 2011. Stwierdzenie nieważności pisma 
C(2010) 8274 wersja ostateczna Komisji z dnia 1 grudnia 
2010 r. „Pomoc państwa CR 16/2004 — wykonanie decyzji 
odmownej i odzyskanie pomocy państwa przyznanej spółce 
[Ellinika Nafpigeia AE] — powołanie się przez Grecję na art. 
346 ust. 1 lit. b) TFUE i na procedurę przewidzianą w art. 348 
ust. 1 TFUE” uzupełnionego dokumentami i innymi elementami 
akt, z którymi skarżące zapoznały się częściowo w czerwcu 
2011 r. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Nafpigikes kai 
viomichanikes epicheiriseis Elefsinas o dopuszczenie do sprawy w 
charakterze interwenienta. 

3) Ellinika Nafpigeia AE i 2. Hoern Beteiligungs GmbH ponoszą 
własne koszty oraz zostają obciążone kosztami poniesionymi przez 
Komisję Europejską. 

4) Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, podmiot 
wnoszący o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, 
ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 12.11.2011.
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