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Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2015 r. – Calestep/ECHA

(Sprawa T-89/13) (1)

(REACH — Opłata należna za rejestrację substancji — Obniżka przyznana mikro-, małym i średnim 
przedsiębiorstwom — Błąd w oświadczeniu dotyczącym rozmiaru przedsiębiorstwa — Decyzja nakładająca 
opłatę administracyjną — Zalecenie 2003/361/WE — Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

(2015/C 381/28)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Calestep, SL (Estepa, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Cabezas Mateos)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: M. Heikkilä, A. Iber i C. Schultheiss, 
pełnomocnicy, wspierani przez adwokata C. Garcię Molyneux)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ECHA SME (2012) 4028 z dnia 21 grudnia 2012 r. stwierdzającej, że skarżąca 
nie spełnia przesłanek skorzystania z obniżki opłaty przewidzianej dla małych przedsiębiorstw, i nakładającej na nią opłatę 
administracyjną.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Calestep, SL pokrywa oprócz własnych kosztów koszty poniesione przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), w tym koszty 
postępowania w przedmiocie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 108 z 13.4.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 3 września 2015 r. – Philip Morris Benelux/Komisja

(Sprawa T-520/13) (1)

[Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2011 — Projekt sprawozdania z oceny skutków 
sporządzony w ramach propozycji przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych — Odmowa 

dostępu — Ujawnienie po wniesieniu skargi — Umorzenie postępowania]

(2015/C 381/29)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Philip Morris Benelux (Antwerpia, Belgia) (przedstawiciele: adwokat K. Nordlander i P. Harrison, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i F. Clotuche-Duvieusart, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 15 lipca 2013 r. oddalającej wniosek o udzielenie dostępu do 
wstępnych projektów sprawozdania z oceny skutków towarzyszących wnioskowi Komisji dotyczącemu zmiany dyrektywy 
w sprawie wyrobów tytoniowych.

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Komisja Europejska pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Philip Morris Benelux.

(1) Dz.U. C 344 z 23.11.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 10 września 2015 r. – Pannonhalmi Főapátság/Parlament

(Sprawa T-453/14) (1)

[Skarga o stwierdzenie nieważności — Petycja skierowana do Parlamentu dotycząca własności zamku 
Lónyay w Rusovcach (Słowacja) — Petycja uznana za niedopuszczalną — Obowiązek uzasadnienia — 

Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej]

(2015/C 381/30)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (Pannonhalma, Węgry) (przedstawiciel: adwokat 
D. Sobor)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Pospíšilová Padowska i T. Lukácsi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji ds. petycji Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., w której 
komisja ta uznała za niedopuszczalną petycję przedstawioną przez skarżącą w dniu 26 czerwca 2013 r., ponieważ dotyczy 
ona dziedziny nienależącej do zakresu kompetencji Unii Europejskiej.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság zostaje obciążona kosztami postępowania

3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów Republiki Słowackiej 
i Węgier.

(1) Dz.U. C 303 z 8.9.2014.
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