
Postanowienie Sądu z dnia 22 grudnia 2009 r. — 
Associazione Giùlemanidallajuve przeciwko Komisji 

(Sprawa T-254/08) ( 1 ) 

(Domniemywane naruszenia art. 81 WE i 82 WE — Skarga 
do Komisji — Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska 
przez Komisję kładące kres bezczynności — Umorzenie postę

powania) 

(2010/C 51/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Associazione Giùlemanidallajuve (Cerignola, 
Włochy) (przedstawiciele: L. Misson, A. Kettels, G. Ernes i 
A. Pel, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A Bouquet, 
pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie, zgodnie z art. 232 WE, że Komisja w 
sposób niezgodny z prawem nie zajęła stanowiska w przed
miocie skargi złożonej przez skarżącą, dotyczącej naruszeń 
art. 81 WE i 82 WE, jakich dopuścić się miały: Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano (CONI), Union des associations européennes de football 
(UEFA) oraz Fédération internationale de football association 
(FIFA). 

Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi. 

2) Associazione Giùlemanidallajuve oraz Komisja Europejska pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 stycznia 
2010 r. — Química Atlântica przeciwko Komisja 

(Sprawa T-71/09) ( 1 ) 

(Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska — Skarga o 
odszkodowanie — Paragraf 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu 

— Niedopuszczalność) 

(2010/C 51/62) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Química Atlântica L da (Lisbona, Portugalia) 
(przedstawiciel: J. Teixeira Alves, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: M. Afonso i 
L. Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na bezczynność zmierzająca do stwierdzenia, że Komisja 
w sposób sprzeczny z prawem powstrzymała się o przyjęcia 
środków koniecznych dla harmonizacji kryteriów klasyfikacji 
taryfowej „fosforanu diwapnia”, a także skarga o zwrot różnicy 
pomiędzy kwotami, jakie skarżąca powinna zapłacić od 1995 r. 
z tytułu należności celnych a kwotami, jakie wynikałyby z 
zastosowania stawki związanej z kodem taryfowym 28 35 25 
90 w przywozie fosforanu diwapnia z Tunezji lub o odszkodo
wanie w równej wartości. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Postępowanie w sprawie wniosku Timab Ibérica SL o przystąpienie 
do sprawy w charakterze interwenienta zostaje umorzone. 

3) Química Atlântica L da ponosi swoje własne koszty postępowania 
oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
15 stycznia 2010 r. — United Phosphorus przeciwko 

Komisji 

(Sprawa T-95/09 R II) 

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Dyrektywa 91/414/EWG — Decyzja dotycząca niewłączenia 
napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG — Przedłużenie środka w zakresie zawieszenia 

wykonania) 

(2010/C 51/63) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: United Phosphorus Ltd (Warrington, Cheshire, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: C. Mereu i K. Van 
Maldegem, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Parpala i 
N. Rasmussen, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o przedłużenie środka w zakresie zawieszenia wyko
nania decyzji Komisji z dnia 7 listopada 2008 r. dotyczącej 
niewłączenia napropamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję (Dz.U. L 326, s. 35).
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