
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Bourke i 
F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji z dnia 11 
listopada 2009 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 
[WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C.38.589 — 
Stabilizatory termiczne). 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 30 kwietnia 2010 r. — 
Xeda International przeciwko Komisji 

(Sprawa T-71/10 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dyrek
tywa 91/414/EWG — Decyzja dotycząca niewłączenia difeny
loaminy do załącznika I do dyrektywy 91/414 — Wniosek o 

zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru) 

(2010/C 179/70) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francja) 
(przedstawiciele: C. Mereu, K. Van Maldegem, adwokaci oraz 
P. Sellar, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi 
i L. Parpala, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J. 
Stuycka) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji nr 
2009/859/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącej niewłą
czenia difenyloaminy do załącznika I do dyrektywy Rady 
91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin 
zawierające tę substancję (Dz.U. L 314, s. 79 (JO L 314, p. 79), 
do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w 
sprawie. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 kwietnia 2010 r. — 
Parlament przeciwko U 

(Sprawa T-103/10 P(R)-R) 

(Zarządzenie tymczasowe — Służba publiczna — Urzędnicy 
— Decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy — Postanowienie 
prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 
wydane w ramach postępowania w przedmiocie środka 
tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — 

Umorzenie postępowania) 

(2010/C 179/71) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i 
K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: U (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: 
adwokaci F. Moyse i A. Salerno) 

Przedmiot 

Wniosek mający na celu zawieszenie wykonania postanowienia 
prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z 
dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie F-92/09 R U przeciwko 
Parlamentowi (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze). 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie złożonego przez Parla
ment Europejski wniosku w przedmiocie środka tymczasowego. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie.
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