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Izrek
1. Zadevi T 124/13 in T 191/13 se združita za izdajo te sodbe.

2. Razpis javnega natečaja EPSO/AST/125/12 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev strokovno-tehničnih uslužbencev na
področjih revizije, financ in računovodstva ter ekonomije in statistike, razpis javnega natečaja EPSO/AST/126/12 za oblikovanje
rezervnega seznama za zaposlitev strokovno-tehničnih uslužbencev na področjih biologije, bioznanosti in zdravstvenih ved, kemije,
fizike in vede o materialih, jedrskih raziskav, nizkih gradenj in strojništva ter elektrotehnike in elektronike ter razpis javnega natečaja
EPSO/AD/248/13 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev upravnih uslužbencev (AD 6) na področjih varnosti stavb in
stavbne tehnike se razglasijo za nične.

3. Komisija poleg svojih stroškov nosi tudi stroške, ki so nastali Italijanski republiki v zadevi T-124/13, in stroške, ki so nastali
Kraljevini Španiji v zadevi T-191/13.

4. Kraljevina Španija nosi svoje stroške, povezane z njeno intervencijo v zadevi T-124/13.

(1)

UL C 164, 8.6.2013.

Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Svet
(Združeni zadevi T-156/13 in T-373/14) (1)
(Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja
jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Poddržavna enota — Procesna legitimacija
in pravni interes — Dopustnost — Pravica do izjave — Obveznost obveščanja — Obveznost vročitve —
Pravica do obrambe — Očitna napaka pri presoji — Lastninska pravica)
(2015/C 389/31)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švica) (zastopniki: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey,
D. Rovetta, N. Pilkington in D. Sellers, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in I. Rodios, zastopnika)

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta 2012/829/SZVP z dne 21. decembra 2012 o spremembi Sklepa 2010/
413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 356, str. 71) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1264/2012 z dne
21. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 356, str. 55), in drugič,
sklep Sveta, kot izhaja iz dopisa z dne 14. marca o ohranitvi omejevalnih ukrepov, sprejetih zoper tožečo stranko.
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Izrek
1. Tožba se zavrne.

2. Petro Suisse Intertrade Co. SA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.

(1)

UL C 147, 25.5.2013.

Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2015 – Nizozemska/Komisija
(Združeni zadevi T-261/13 in T-86/14) (1)
(HICP — Uredba (ES) št. 2494/95 — Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih
stopnjah (HICP CT) — Uredba (EU) št. 119/2013 — Indeksi cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih
bivajo lastniki — Uredba (EU) št. 93/2013 — Eurostat — Komitologija — Izvedbeni ukrepi —
Regulativni postopek s pregledom)
(2015/C 389/32)
Jezik postopka: nizozemščina
Stranki
Tožeča stranka: Kraljevina Nizozemska (zastopniki: v zadevi T-261/13, M. Bulterman, J. Langer in B. Koopman in v zadevi
T-86/14, M. Bulterman in J. Langer, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Clausen in P. Van Nuffel, zastopnika)

Predmet
V zadevi T-261/13 predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 119/2013 z dne 11. februarja 2013
o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in
diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih
davčnih stopnjah (UL L 41, str. 1), in podredno, predlog za razglasitev ničnosti člena 1(2) Uredbe št. 119/2013 ter v zadevi
T-86/14 predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 93/2013 z dne 1. februarja 2013 o določitvi podrobnih
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo
indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (UL L 33, str. 14), in podredno, predlog za razglasitev
ničnosti člena 4(1) Uredbe št. 93/2013.

Izrek
1. V zadevi T-261/13, se člen 1(2) Uredbe Komisije (EU) št. 119/2013 z dne 11. februarja 2013 o spremembi Uredbe (ES)
št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi
z določitvijo harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah razglasi za ničen.

