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Wyrok Sądu z dnia 25 października 2011 r. — Microban
International i Microban (Europe) przeciwko Komisji
(Sprawa T-262/10) (1)
(Zdrowie publiczne — Wykaz dodatków, które mogą być
używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożyw
czymi — Wycofanie przez pierwotnego wnioskodawcę wniosku
o włączenie dodatku do wykazu — Decyzja Komisji o
niewłączeniu 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do
wykazu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczal
ność — Akt prawny — Bezpośrednie oddziaływanie — Brak
środków wykonawczych — Podstawa prawna)
(2011/C 355/33)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Microban International Ltd (Huntersville,
Północna Karolina, Stany Zjednoczone) i Microban (Europe)
Ltd (Cannock, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat
M. Sánchez Rydelski)
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Pigna
taro i T. Scharf, pełnomocnicy)
Przedmiot
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2010/169/UE z dnia
19 marca 2010 r. dotyczącej niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, które
mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami
spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (Dz.U. L 75,
s. 25)

C 355/19

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Trian
tafyllou i A. Sauka, pełnomocnicy)
Przedmiot
Żądanie stwierdzenia nieważności w części noty obciążeniowej
wydanej przez Komisję w dniu 22 lipca 2010 r. w celu odzys
kania kwoty 109 415,20 EUR wypłaconej skarżącej w ramach
wkładu finansowego dla wsparcia projektu badań naukowych w
dziedzinie medycyny
Sentencja
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty, a także koszty ponie
sione przez Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro
AE.

(1) Dz.U. C 288 z 23.10.2010.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 14 października 2011 r.
— Rousse Industry przeciwko Komisji
(Sprawa T-489/11 R)
(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc
państwa — Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy z
wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Wniosek
o zawieszenie wykonania — Uchybienie wymogom formalnym
— Niedopuszczalność)
(2011/C 355/35)

Sentencja
1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji 2010/169/UE z dnia
19 marca 2010 r. dotyczącej niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’hydroksydifenyloeteru do unijnego wykazu dodatków, które mogą
być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw
sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
na mocy dyrektywy 2002/72/WE.
2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty, jak również koszty
poniesione przez Microban International Ltd i Microban (Europe)
Ltd.
(1) Dz.U. C 221 z 14.8.2010.

Postanowienie Sądu z dnia 12 października 2011 r. — Lito
Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro
przeciwko Komisji
(Sprawa T-353/10) (1)
(Skarga o stwierdzenie nieważności — Nota obciążeniowa —
Zarzut niedopuszczalności — Umowny charakter sporu —
Charakter skargi — Akt zaskarżalny)
(2011/C 355/34)
Język postępowania: grecki
Strony
Strona skarżąca: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko
Kentro AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: E. Tzannini, adwokat)

Język postępowania: bułgarski
Strony
Strona skarżąca: Rousse Industry (Rousse, Bułgaria) (przedstawi
ciele: adwokaci A. Angelov i S. Panov)
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Urraca
Caviedes i D. Stefanov, pełnomocnicy)
Przedmiot
Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2011)
4903 wersja ostateczna z dnia 13 lipca 2011 r. stwierdzającej
niezgodność ze wspólnym rynkiem pomocy przyznanej przez
Bułgarię na rzecz Rousse Industry w postaci niespłaconych
wierzytelności państwa (pomoc państwa C 12/2010 i
N 389/2009), w zakresie w jakim decyzja ta nakazuje odzys
kanie tej pomocy od skarżącej.
Sentencja
1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.
2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.

