
2) Skarga w sprawie T-576/10 zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

3) Rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostałych zarzutów i żądań nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

4) Trefilerías Quijano, SA ponosi koszty związane z zarzutami i żądaniami skierowanymi wobec decyzji Komisji C (2010) 6676 
wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r., zmieniającej decyzję Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 
2010 r. dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (EOG) (Sprawa COMP/38344 – Stal sprężająca) przedstawionymi w sprawie T-427/10, a także koszty związane 
ze sprawą T-576/10.

(1) Dz.U. C 317 z 20.11.2010.

Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2014 r. – Trenzas y Cables de Acero/Komisja

(Sprawy połączone T-428/10 i T-577/10 oraz sprawa T-441/12) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — 
Europejski rynek stali sprężającej — Ustalanie cen, podział rynku i wymiana szczególnie chronionych 
informacji handlowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Decyzja zmieniająca 

decyzję pierwotną i pozostająca bez wpływu na kwotę nałożonej na skarżącą grzywny — Brak interesu 
prawnego — Częściowa oczywista niedopuszczalność)

(2015/C 073/42)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, Hiszpania) (przedstawiciele: w sprawach T-428/10 i T-577/ 
10, F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, a w sprawie T-441/12 początkowo F. González Díaz i P. Herrero Prieto, 
a następnie F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i V. Bottka oraz, w sprawie T-441/12, C. Urraca 
Caviedes, pełnomocnicy, wspierani przez L. Ortiza Blanca, adwokata)

Przedmiot

Żądania stwierdzenia nieważności i zmiany decyzji Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. 
dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/38344 – Stal 
sprężająca), zmienionej decyzją Komisji C (2010) 6676 wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r. oraz decyzją Komisji 
C (2011) 2269 wersja ostateczna z dnia 4 kwietnia 2011 r., a także pismem dyrektora generalnego ds. konkurencji Komisji 
COMP/G2/DVE/nvz/79465 z dnia 25 lipca 2012 r.

Sentencja

1) Przedstawione w sprawie T-428/10 żądania stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2010) 6676 wersja ostateczna 
z dnia 30 września 2010 r. zmieniającej decyzję Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącej 
postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) 
(Sprawa COMP/38344 – Stal sprężająca) zostają odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.
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2) Skarga w sprawie T-577/10 zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

3) Rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostałych zarzutów i żądań nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

4) Trenzas y Cables de Acero PSC, SL ponosi koszty związane z zarzutami i żądaniami skierowanymi wobec decyzji Komisji 
C (2010) 6676 wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r., zmieniającej decyzję Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna 
z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym (EOG) (Sprawa COMP/38344 – Stal sprężająca) przedstawionymi w sprawie T-428/10, a także koszty 
związane ze sprawą T-577/10.

(1) Dz.U. C 317 z 20.11.2010.

Postanowienie Sądu z dnia 25 listopada 2014 r. – Global Steel Wire/Komisja

(Sprawy połączone T-429/10 i T-578/10 oraz sprawa T-438/12) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — 
Europejski rynek stali sprężającej — Ustalanie cen, podział rynku i wymiana szczególnie chronionych 
informacji handlowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Decyzja zmieniająca 

decyzję pierwotną i pozostająca bez wpływu na kwotę nałożonej na skarżącą grzywny — Brak interesu 
prawnego — Częściowa oczywista niedopuszczalność)

(2015/C 073/43)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, Hiszpania) (przedstawiciele: w sprawach T-429/10 i T-578/10, 
F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, a w sprawie T-438/12 początkowo F. González Díaz i P. Herrero Prieto, a następnie 
F. González Díaz i A. Tresandi Blanco, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i V. Bottka oraz, w sprawie T-438/12, C. Urraca 
Caviedes, pełnomocnicy, wspierani przez L. Ortiza Blanca, adwokata)

Przedmiot

Żądania stwierdzenia nieważności i zmiany decyzji Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. 
dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/38344 – Stal 
sprężająca), zmienionej decyzją Komisji C (2010) 6676 wersja ostateczna z dnia 30 września 2010 r. oraz decyzją Komisji 
C (2011) 2269 wersja ostateczna z dnia 4 kwietnia 2011 r., a także pismem dyrektora generalnego ds. konkurencji Komisji 
COMP/G2/DVE/nvz/79465 z dnia 25 lipca 2012 r.

Sentencja

1) Przedstawione w sprawie T-429/10 żądania stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C (2010) 6676 wersja ostateczna 
z dnia 30 września 2010 r. zmieniającej decyzję Komisji C (2010) 4387 wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczącej 
postępowania przewidzianego w art. 101 TFUE oraz w art. 53 porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) 
(Sprawa COMP/38344 – Stal sprężająca) zostają odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne.
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