
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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2) Postępowanie w przedmiocie niniejszych skarg zostaje umorzone.

3) Versalis SpA i Komisja Europejska pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 227 z 28.7.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 10 marca 2014 r. – Spirlea przeciwko Komisji

(Sprawa T-518/12) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności  —  Zdrowie publiczne  —  Decyzja o zamknięciu postępowania 
w ramach projektu EU Pilot  —  Umorzenie postępowania w przedmiocie skargi  —  Brak wszczęcia 

postępowania w przedmiocie stwierdzenia uchybienia  —  Niedopuszczalność)

(2014/C 135/48)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Włochy) i Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore, Włochy) 
(przedstawiciele: adwokaci V. Foerster i T. Pahl)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Sipos i G. Wilms, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo S. Centeno Huerta, następnie 
J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o zamknięciu postępowania EU Pilot nr 2070/11/SNCO, wspomnianej 
w adresowanym do skarżących piśmie z dnia 27 września 2012 r. o sygnaturze SANCO/A2/AM/kva (2012) 1245353.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Darius Nicolai Spirlea i Mihaela Spirlea pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 32 z 2.2.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 20 lutego 2014 r. – Jannatian przeciwko Radzie

(Sprawa T-187/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności  —  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa  —  Środki 
ograniczające wobec Iranu  —  Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują 

środki ograniczające  —  Termin na wniesienie skargi  —  Spóźnienie  —  Niedopuszczalność)

(2014/C 135/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (przedstawiciele: adwokaci E. Rosenfeld i S. Monnerville)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: F. Naert i M. Bishop, pełnomocnicy)
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