
3) Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA i Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai 
Emporiki Etaireia pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 139 z 7.5.2011

Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Hemofarm przeciwko OHIM – Laboratorios Diafarm 
(HEMOFARM)

(Sprawa T-411/11) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy  —  Postępowanie w sprawie sprzeciwu  —  Wycofanie sprzeciwu  — 
Umorzenie postępowania)

(2014/C 135/45)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (przedstawiciel: adwokat D. Cañadas 
Arcas)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. Crespo 
Carrillo, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, interwenient przed Sądem: Laboratorios Diafarm, SA (Barberà 
del Vallès, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Sugrañes Coca)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 maja 2011 r. (sprawa R 298/2010-4) dotyczącą 
postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Laboratorios Diafarm, SA a Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija 
Vršac.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 311 z 22.10.2011.

Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – Eni przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-240/12 i T-211/13) (1)

(Konkurencja  —  Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki  —  Rynek kauczuku butadienowego 
i emulsyjnego kauczuku butadienowo styrenowego  —  Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE  — 

Częściowe stwierdzenie nieważności i zmiana przez Sąd decyzji Komisji  —  Ponowne podjęcie 
postępowania  —  Nowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów  —  Zakończenie postępowania  — 

Umorzenie postępowania)

(2014/C 135/46)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Eni SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: G. M. Roberti i I. Perego, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, G. Conte, R. Striani i T. Vecchi, pełnomocnicy)
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Przedmiot

W sprawie T-240/12 – żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, zawartej rzekomo w piśmie z dnia 23 kwietnia 
2012 r., informującej skarżącą o zamiarze podjęcia na nowo przez Komisję postępowania i wydania nowego pisma 
w sprawie przedstawienia zarzutów, a w sprawie T-211/13 – żądanie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Komisji 
C (2013) 1200 wersja ostateczna z dnia 26 lutego 2013 r. i C (2013) 1199 wersja ostateczna z dnia 27 lutego 2013 r. 
o podjęciu na nowo postępowania i skierowania do skarżącej pisma w sprawie przedstawienia zarzutów w sprawie AT. 
40032 – BR/ESBR – Powrót do naruszenia, w następstwie częściowego stwierdzenia przez Sąd nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 – Kauczuk butadienowy i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany 
w wyniku polimeryzacji emulsyjnej)

Sentencja

1) Sprawy T-240/12 i T-211/13 zostają połączone do celów niniejszego postanowienia.

2) Postępowanie w przedmiocie niniejszych skarg zostaje umorzone.

3) Eni SpA i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 21.7.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 7 marca 2014 r. – Versalis przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-241/12 i T-210/13) (1)

(Konkurencja  —  Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki  —  Rynek kauczuku butadienowego 
i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego  —  Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE  — 

Częściowe stwierdzenie nieważności i zmiana przez Sąd decyzji Komisji  —  Ponowne podjęcie 
postępowania  —  Nowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów  —  Zakończenie postępowania  — 

Umorzenie postępowania)

(2014/C 135/47)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Versalis SpA (San Donato Milanese, Włochy) (przedstawiciele: F. Moretti, L. Nascimbene i M. Siragusa, 
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, G. Conte, R. Striani i T. Vecchi, pełnomocnicy)

Przedmiot

W sprawie T-241/12 – żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, zawartej rzekomo w piśmie z dnia 23 kwietnia 
2012 r., informującej skarżącą o zamiarze podjęcia na nowo przez Komisję postępowania i wydania nowego pisma 
w sprawie przedstawienia zarzutów, a w sprawie T-210/13 – żądanie stwierdzenia nieważności dwóch decyzji Komisji 
C (2013) 1200 wersja ostateczna z dnia 26 lutego 2013 r. i C (2013) 1199 wersja ostateczna z dnia 27 lutego 2013 r. 
o podjęciu na nowo postępowania i skierowania do skarżącej pisma w sprawie przedstawienia zarzutów w sprawie AT. 
40032 – BR/ESBR – Powrót do naruszenia, w następstwie częściowego stwierdzenia przez Sąd nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 5700 wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2006 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] oraz art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 – Kauczuk butadienowy i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany 
w wyniku polimeryzacji emulsyjnej)

Sentencja

1) Sprawy T-241/12 i T-210/13 zostają połączone do celów niniejszego postanowienia.
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