
3) Królestwo Danii i Nickel Institute pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 7 września 2010 r. — Etimine i 
Etiproducts przeciwko Komisji 

(Sprawa T-539/08) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko naturalne i 
ochrona zdrowia ludzi — Klasyfikacja, pakowanie i etykieto
wanie niektórych boranów jako substancji niebezpiecznych — 
Dyrektywa 2008/58/WE — Dyrektywa 67/548/EWG — 
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 — Rozporządzenie (WE) 
nr 1272/2008 — Zmiana żądań — Stosowanie w czasie art. 
263 akapit czwarty TFUE — Brak indywidualnego oddziały

wania — Niedopuszczalność) 

(2010/C 301/50) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Etimine SA (Bettembourg, Luksemburg) oraz Ab 
Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (przedstawiciele: C. Mereu i K. 
Van Maldegem, lawyers) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver i 
D. Kukovec, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Borax Europe Ltd (Londyn, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokat K. Nord
lander, i S. Kinsella, solicitor) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Danii (przed
stawiciel: B. Weis Fogh, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Częściowe stwierdzenie nieważności po pierwsze dyrektywy 
Komisji 2008/58/WE z dnia 21 sierpnia 2008 r. dostosowującej 
po raz trzydziesty do postępu technicznego dyrektywę Rady 
67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfi
kacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych 
(Dz.U. L 246, s.1) oraz po drugie rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowującego 
do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfi
kacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. 
L 235, s. 1) w zakresie, w jakim zmieniają one klasyfikację 
niektórych boranów. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Etimine SA i AB Etiproducts Oy pokrywają własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

3) Królestwo Danii i Borax Europe Ltd pokrywają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Phoenix- 
Reisen i DRV przeciwko Komisji 

(Sprawa T-120/09) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Subwencja ustalona w przepisach 
niemieckich dla niewypłacalnych przedsiębiorstw — Skarga 
dotycząca rzekomego naruszenia prawa wspólnotowego — 
Oddalenie skargi — Wydanie późniejszej decyzji — 

Umorzenie postępowania) 

(2010/C 301/51) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Phoenix-Reisen GmbH (Bonn, Niemcy) i Deuts
cher Reiseverband eV (DRV) (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: R. 
Gerharz i A. Funke, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn i 
B. Martenczuk, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Federalna 
Niemiec (przedstawiciele: J. Möller i B. Klein, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 13 lutego 2009 
r., w którym informuje ona o swym zamiarze niepodejmowania 
działań przeciwko rzekomej pomocy państwa przyznanej przez 
Republikę Federalną Niemiec w postaci wypłaty subwencji w 
przypadku niewypłacalności. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone. 

2) Umarza się postępowanie w przedmiocie złożonego przez skarżące 
wniosku o połączenie niniejszej sprawy ze sprawą T-58/10. 

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009.
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