
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian 
Rusche i P. Němečková, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2011) 
4927 z dnia 13 lipca 2011 r. dotyczącej zbycia na rzecz 
Karbon Invest, a.s. mniejszościowych udziałów państwa 
czeskiego w kapitale OKD, a.s. i stwierdzającej, że to zbycie 
nie stanowi pomocy państwa (Pomoc państwa SA.25076 
(2011/NN)) (Dz.U. C 225, s. 1). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Sdružení nájemníků BytyOKD.cz zostaje obciążone kosztami 
postępowania. 

3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie złożonego przez RPG 
Industries Limited wniosku o dopuszczenie do sprawy w charak
terze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 14.1.2012 

Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2013 r. — Ethniko kai 
Kapodistriako Panepistimio Athinon przeciwko ECDC 

(Sprawa T-577/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne 
na usługi — Procedura przetargowa — Świadczenie na rzecz 
ECDC usług systematycznego badania i udzielania porad 
ekspertów dotyczących efektywności typowania molekularnego 
patogenów wirusowych dla zdrowia publicznego — Odrzu
cenie oferty jednego z oferentów — Skarga częściowo 
oczywiście niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona 

jakiejkolwiek podstawy prawnej) 

(2013/C 189/47) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
(Ateny, Grecja) (przedstawiciel: S. Garipis, avocat) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) (przedstawiciel: R. Trott, pełnomocnik 
wspierany przez D. Waelbroecka i E. Bourtzalasa, avocats) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności decyzji ECDC z dnia 25 sierpnia 
2011 r. odrzucającej ofertę przedłożoną przez stronę skarżącą 
w ramach postępowania przetargowego PROC/2001/041 
dotyczącego systematycznego badania i udzielania porad 

ekspertów dotyczących efektywności typowania molekularnego 
patogenów wirusowych dla zdrowia publicznego (Dz.U. 2011/S 
109-179085). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon pokrywa własne 
koszty oraz koszty poniesione przez Europejskie Centrum ds. Zapo
biegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2013 r. — 
Niemcy przeciwko Komisji 

(Sprawa T-198/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i 
rtęci obecnych w zabawkach — Odmowa Komisji zatwier
dzenia w całości notyfikowanych przez władze niemieckie 
przepisów krajowych utrzymujących dopuszczalne wartości 
dla tych substancji — Wniosek o zastosowanie środków 
tymczasowych — Dopuszczalność — Pilny charakter — 

Fumus boni iuris — Wyważenie interesów) 

(2013/C 189/48) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. 
Henze i A. Wiedmann, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Patakia 
i G. Wilms, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o tymczasowe zatwierdzenie utrzymania notyfikowa
nych przez władze niemieckie przepisów krajowych określają
cych dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu 
i rtęci obecnych w zabawkach do momentu wydania przez Sąd 
orzeczenia co do istoty sprawy. 

Sentencja 

1) Komisja Europejska zezwoli na utrzymanie przepisów krajowych 
notyfikowanych przez Republikę Federalną Niemiec określających 
dopuszczalne wartości dla antymonu, arsenu, baru, ołowiu i rtęci 
obecnych w zabawkach do momentu wydania przez Sąd orzeczenia 
w postępowaniu głównym. 

2) W pozostałym zakresie wniosek o zastosowanie środków tymcza
sowych zostaje oddalony. 

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