
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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Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżącego: wspólnego stanowiska Rady 2008/479/ 
WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniającego wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków 
ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 163, s. 43); decyzji Rady 2008/475/WE z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie 
wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu (Dz. 
U. L 163, s. 29); wspólnego stanowiska Rady 2008/652/WPZiB z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającego wspólne 
stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 213, s. 58); decyzji Rady 2009/ 
840/WPZiB z dnia 17 listopada 2009 r. wdrażającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków 
ograniczających wobec Iranu (Dz.U. L 303, s. 64); rozporządzenia Rady (WE) nr 1100/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. 
w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu 
oraz uchylającego decyzję 2008/475/WE (Dz.U. L 303, s. 31); decyzji Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. 
w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. L 195, s. 39); 
decyzji Rady 2010/644/WPZiB z dnia 25 października 2010 r. zmieniającej decyzję 2010/413/WPZiB (Dz.U. L 281, s. 81); 
rozporządzenia Rady (UE) nr 961/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 
i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 423/2007 (Dz.U. L 281, s. 1) oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 
23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz. 
U. L 88, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Mahmoud Jannatian pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 171 z 15.6.2013.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 lutego 2014 r. – Luxembourg Pamol (Cyprus) i Luxembourg 
Industries przeciwko Komisji

(Sprawa T-578/13 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego  —  Postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu 
środków ochrony roślin  —  Opublikowanie dokumentów dotyczących włączenia substancji czynnej  — 

Nieuwzględnienie wniosku o poufne potraktowanie pewnych informacji  —  Wniosek o zawieszenie 
wykonania  —  Dopuszczalność  —  Pilny charakter  —  Fumus boni iuris  —  Wyważenie interesów)

(2014/C 135/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd (Nikozja, Cypr) i Luxembourg Industries Ltd (Tel Awiw, Izrael) 
(przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci)

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

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji, przekazanej skarżącym w piśmie Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 8 października 2013 r., nieuwzględniającej ich wniosku o poufne potraktowanie 
pewnych informacji zawartych w sprawozdaniu z kolegialnej oceny oraz w ostatecznym załączniku w sprawie włączenia 
substancji czynnej fosfoniany potasu, złożonego na podstawie art. 14 dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. 
dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 188/ 
2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania dyrektywy Rady 91/414/EWG 
w odniesieniu do procedury oceny substancji czynnych, które nie znalazły się w obrocie dwa lata po notyfikacji 
przedmiotowej dyrektywy (Dz.U. L 53, s. 51).
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