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2) Rozhodnutí Komise C (2011) 2367 final ze dne 30. března 2011 v řízení podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (věc
COMP/39520 – Cement a příbuzné výrobky) se zrušuje.
3) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se ji náhrada nákladů řízení vynaložených společností Schwenk Zement KG
v řízení v prvním stupni ve věci T-306/11 i v řízení o kasačním opravném prostředku.

(1)

Úř. věst. C 223, 14.7.2014.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. března 2016 – Buzzi Unicem SpA v. Evropská
komise
(Věc C-267/14 P) (1)
„Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Trh s cementem a příbuznými výrobky — Správní
řízení — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 18 odst. 1 a 3 — Rozhodnutí s žádostí o informace —
Odůvodnění — Upřesnění žádosti“
(2016/C 156/08)
Jednací jazyk: italština
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Buzzi Unicem SpA (zástupci: C. Osti, A. Prastaro a A. Sodano, avvocati)
Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: L. Cappelletti a L Malferrari, zmocněnci, M. Merola, avvocato)

Výrok
1) Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 14. března 2014, Buzzi Unicem v. Komise (T-297/11, EU:T:2014:122), se zrušuje.
2) Rozhodnutí Komise C (2011) 2356 final ze dne 30. března 2011 v řízení podle čl. 18 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (věc
COMP/39520 – Cement a příbuzné výrobky) se zrušuje.
3) Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a ukládá se ji náhrada nákladů řízení vynaložených společností Buzzi Unicem SpA
v řízení v prvním stupni ve věci T-297/11 i v řízení o kasačním opravném prostředku.

(1)

Úř. věst. C 282, 25.8.2014.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. března 2016 – Italmobiliare SpA v. Evropská
komise
(Věc C-268/14 P) (1)
„Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Trh s cementem a příbuznými výrobky — Správní
řízení — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 18 odst. 1 a 3 — Rozhodnutí s žádostí o informace —
Odůvodnění — Upřesnění žádosti“
(2016/C 156/09)
Jednací jazyk: italština
Účastnice řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Italmobiliare SpA (zástupci: M. Siragusa, F. Moretti a L. Nascimbene,
avvocati)

