
Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 
14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ogra
niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej i rozpo
rządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w 
sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładają
cego określone szczególne środki ograniczające skierowane prze
ciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej w zakresie w jakim dotyczą 
one Nadiany Bamby. 

2) Skutki decyzji 2011/18 zostają utrzymane w mocy wobec 
Nadiany Bamby do czasu gdy skuteczne stanie się stwierdzenie 
nieważności rozporządzenia nr 25/2011. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Nadiany Bambę. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 95 z 26.3.2011. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — 
Eurallumina przeciwko Komisji 

(Sprawa T-62/06 RENV R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze 
wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek 

o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 219/22) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Eurallumina SpA (Portoscuso, Włochy) (przed
stawiciele: R. Denton i L. Martin Alegi, solicitors) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di 
Bucci, N. Khan, D. Grespan i K. Walkerová, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie zawieszenia wykonania decyzji Komisji 2006/323/WE 
z dnia 7 grudnia 2005 r. dotyczącej zwolnienia od podatku 
akcyzowego olejów mineralnych używanych jako paliwo do 
produkcji tlenku glinu w regionie Gardanne, w regionie 
Shannon i na Sardynii, stosowanego, odpowiednio, przez 
Francję, Irlandię i Włochy (Dz.U. 2006, L 119, s.12), w zakresie, 
w jakim dotyczy ona skarżącej. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym 
postępowanie w sprawie. 

Postanowienie Sądu z dnia 24 maja 2011 r. — Nuova 
Agricast Srl przeciwko Komisji 

(Sprawa T-373/08) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — System pomocy państwa 
przewidziany w ustawodawstwie włoskim — Stwierdzenie 
zgodności systemu ze wspólnym rynkiem — Środek tymcza
sowy — Wykluczenie określonych przedsiębiorstw — Zasada 
ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wystarczająco istotne 
naruszenie normy prawnej, która przyznaje uprawnienia 
jednostkom — Brak — Oczywisty brak właściwości — 
Skarga oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy 

prawnej) 

(2011/C 219/23) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Nuova Agricast Srl (Cerignola, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat M.A. Calabrese) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci 
i E. Righini, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie naprawienia szkody, którą skarżąca miała ponieść w 
wyniku decyzji Komisji z dnia 12 lipca 2000 r. o niezgłoszeniu 
zastrzeżeń w odniesieniu do systemu pomocy państwa na rzecz 
inwestycji w niektórych obszarach Włoch o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania [SG(2000) D/105754 — Pomoc 
nr 715/99] oraz w wyniku zachowania Komisji w toku proce
dury poprzedzającej przyjęcie wspomnianej decyzji. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Nuova Agricast Srl zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 285 z 8.11.2008. 

Postanowienie Sądu z dnia 27 maja 2011 r. — Danzeisen 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-242/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie 
nr 271/2010 — Skarga, która stała się bezprzedmiotowa — 

Umorzenie postępowania) 

(2011/C 219/24) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Werner Danzeisen (Eichstetten, Niemcy) (przed
stawiciel: H. Schmidt, adwokat)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von 
Rintelen, F.W. Bulst, M. Vollkommer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenie nieważności części rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 271/2010 z dnia 24 marca 2010 r. zmienia
jącego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szcze
gółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekolo
gicznej (Dz.U. L 84, s. 19). 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 221 z 14.8.2010. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 czerwca 2011 r. — 
Companhia Previdente przeciwko Komisji 

(Sprawa T-414/10 R) 

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Konkurencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — 
Gwarancja bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania 
— Szkoda finansowa — Brak wyjątkowych okoliczności — 

Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 219/25) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Companhia Previdente — Sociedade de Controle 
de Participações Financeiras, SA (Lizbona, Portugalia) (przedsta
wiciele: D. Proença de Carvalho i J. Caimoto Duarte, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre, V. Bottka i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy, 
wspierani przez M.J. Marquesa Mendesa, adwokata) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2010) 
4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącej 
postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 Porozu
mienia EOG (sprawa COMP/38.344 — Stal sprężająca), a 
także wniosek o zwolnienie z obowiązku ustanowienia 
gwarancji bankowej w celu uniknięcia natychmiastowego ściąg
nięcia grzywny nałożonej na podstawie art. 2 rzeczonej decyzji. 

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 9 czerwca 2011 r. — 
DTS Distribuidora de Televisión Digital przeciwko Komisji 

(Sprawa T-533/10 R) 

(Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Zmiana modelu finansowania hiszpańskiego 
publicznego nadawcy RTVE rozpowszechniającego programy 
radiowe i telewizyjne — Decyzja Komisji uznająca nowy 
model finansowania za zgodny ze wspólnym rynkiem — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego 

charakteru) 

(2011/C 219/26) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA 
(Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: H. Brokelmann i M. 
Ganino, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Valero 
Jordana i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: J. Rodríguez Cárcamo, abogado del Estado); 
oraz Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) 
(Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: A. Martínez Sánchez, A. 
Vázquez-Guillén Fernández de la Riva i J. Rodríguez Ordóñez, 
adwokaci) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji 2011/1/UE z 
dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie programu pomocy państwa 
C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na 
rzecz RTVE (Dz.U. 2011, L 1, s. 9). 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym 
postępowanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 9 czerwca 2011 r. — 
GRP Security przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa T-87/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienie publiczne na usługi — Stwierdzenie nieprawidłowości 
w niektórych dokumentach przedłożonych przez oferenta, 
któremu udzielono zamówienia — Decyzja nakładająca 
sankcję administracyjną na oferenta, któremu udzielono zamó
wienia i jednostronne rozwiązanie umowy — Wniosek o 

zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 219/27) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: GRP Security (Bertrange, Luksemburg) (przedsta
wiciel: G. Osch, adwokat)
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