
Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – ICT przeciwko Komisji

(Sprawa T-243/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady 
opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 

materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) (Borgo a Mozzano, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre 
i N. Chahid-Nouraï)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej 
załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
(Dz.U. L 37, s. 10 ) w zakresie, w jakim Komisja umieszcza rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 
materiał, z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji 
produktów w opakowaniach detalicznych, w wykazie przykładów produktów ilustrujących zastosowanie kryteriów 
wyjaśniających pojęcie „opakowania”.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Industrie Cartarie Tronchetti SpA (ICT) zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję 
Europejską.

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

Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica przeciwko Komisji

(Sprawa T-244/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady 
opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 

materiał — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/98)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre 
i N. Chahid-Nouraï)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej 
załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
(Dz.U. L 37, s. 10) w zakresie, w jakim Komisja umieszcza rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 
materiał, z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji 
produktów w opakowaniach detalicznych, w wykazie przykładów produktów ilustrujących zastosowanie kryteriów 
wyjaśniających pojęcie „opakowania”.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję 
Europejską.

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

Postanowienie Sądu z dnia 26 maja 2014 r. – AK przeciwko Komisji

(Sprawa T-288/13 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery 
zawodowej — Postępowania w sprawie oceny 2001/2002, 2004, 2005 i 2008 — Sporządzenie sprawozdań 
z przebiegu kariery zawodowej po terminie — Krzywda — Utrata szansy na awans — Odwołanie w części 

oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne)

(2014/C 315/99)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: AK (Esbo, Finlandia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, 
J.N. Louis i É. Marchal, a następnie D. De Abreu Caldas i J.N. Louis)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 
13 marca 2013 r. w sprawie F-91/10 AK przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.

2) AK pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską w związku z postępowaniem w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 233 z 10.8.2013.
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