
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 grudnia 2011 r. — 
Carbunión przeciwko Radzie 

(Sprawa T-176/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc 
państwa — Decyzja w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla — Wniosek o 
zawieszenie wykonania — Brak interesu prawnego — 
Brak spójności ze skargą główną — Nierozerwalność — 

Niedopuszczalność — Wyważenie interesów) 

(2012/C 25/101) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Federación Nacional de Empresarios de Minas de 
Carbón (Carbunión) (Madryd, Hiszpania) (przedstawiciele: K. 
Desai, solicitor, oraz adwokaci S. Cisnal de Ugarte i M. 
Peristeraki) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: 
początkowo F. Florindo Gijón i A. Lo Monaco, następnie F. 
Florindo Gijón i K. Michoel, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Tytułem żądania głównego, wniosek o częściowe zawieszenie 
wykonania decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie w sprawie pomocy państwa ułatwiającej 
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.U. L 336, 
s. 24) i, tytułem żądania ewentualnego, wniosek o całkowite 
zawieszenie wykonania tej 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 15 listopada 2011 r. — 
Xeda International przeciwko Komisji 

(Sprawa T-269/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Środki 
ochrony roślin — Substancja czynna o nazwie etoksychina — 
Niewłączenie etoksychiny do załącznika I do dyrektywy 
91/414/EWG — Cofnięcie pozwoleń na środki ochrony roślin 
zawierające etoksychinę — Wniosek o zawieszenie wykonal

ności — Brak pilnego charakteru) 

(2012/C 25/102) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francja) 
(przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi, 
G. von Rintelen i P. Ondrůšek, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonalności decyzji 2011/143/UE 
Komisji z dnia 3 marca 2011 r. dotyczącej niewłączenia etoksy
chiny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz 
zmieniającej decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz.U. L 59, s. 71) 
oraz, w odpowiednim wypadku, wniosek o zastosowanie 
innych środków tymczasowych. 

Sentencja 

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 listopada 2011 r. — 
Éditions Jacob przeciwko Komisji 

(Sprawa T-471/11) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konku
rencja — Koncentracja przedsiębiorstw — Decyzja uznająca 
koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem pod warunkiem 
odsprzedaży aktywów — Stwierdzenie przez Sąd nieważności 
początkowej decyzji dotyczącej zatwierdzenia przez Komisję 
nabywcy odsprzedawanych aktywów — Wniosek o zawie
szenie wykonania decyzji w sprawie ponownego zatwierdzenia 
tego samego nabywcy — Brak pilnego charakteru — 

Wyważenie interesów) 

(2012/C 25/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Éditions Odile Jacob SAS (Paryż, Francja) (przed
stawiciele: O. Fréget, M. Struys i L. Eskenazi, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, 
O. Beynet i S. Noë, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2011) 
3503 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Wendel 
Investissement SA jako nabywcy aktywów zbywanych zgodnie 
z decyzją Komisji 2004/422/WE z dnia 7 stycznia 2004 r., 
uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem z funk
cjonowaniem porozumienia EOG (sprawa COMP/M.2978 — 
Lagardère/Natexis/VUP). 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.
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