
Wyrok Sądu z dnia 25 października 2013 r. — Beninca 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-561/12) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Dokument sporządzony przez Komisję w 
ramach postępowania w sprawie koncentracji między 
Deutsche Börse i NYSE Euronext — Odmowa dostępu — 

Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji) 

(2013/C 359/18) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Jürgen Beninca (Frankfurt nad Menem, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat C. Zschocke) 

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

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 9 
października 2012 r. o odmowie udzielenia dostępu do memo
randum sporządzonego przez kierownika jednostki ds. konku
rencji Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Jürgen Beninca zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 46 z 16.2.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 9 października 2013 r. — 
Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs przeciwko Komisji 

(Sprawa T-259/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Program Phare — 
Projekt dotyczący rozwoju ośrodka innowacji i badań 
wyrobów budowlanych — Decyzja Komisji o odzyskaniu 
części wypłaconych kwot — Brak bezpośredniego 

oddziaływania — Niedopuszczalność) 

(2013/C 359/19) 

Język postępowania: łotewski 

Strony 

Strona skarżąca: Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs (Jełgawa, 
Łotwa) (przedstawiciel: adwokat E. Darapoļskis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. van 
Nuffel i A. Sauka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga wniesiona przez stowarzyszenie Zinātnes, inovāciju un 
testēšanas centrs na podstawie art. 263 TFUE, mająca na celu 
uzyskanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji doręczonej 
ministerstwu finansów Republiki Łotewskiej pismem z dnia 16 
listopada 2010 r. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Żądanie udzielenia dostępu do dokumentów Komisji również 
zostaje odrzucone. 

3) Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs zostaje obciążone kosztami 
postępowania. 

4) Postępowanie w przedmiocie wniosków Republiki Łotewskiej i 
Republiki Litewskiej o dopuszczenie do udziału w sprawie w 
charakterze interwenientów zostaje umorzone. 

( 1 ) Dz.U. C 252 z 27.8.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 21 października 2013 r. — 
Lyder Enterprises przeciwko CPVO — Liner Plants (1993) 

(SOUTHERN SPLENDOUR) 

(Sprawa T-367/11) ( 1 ) 

(Odmiany roślin — Wniosek o przyznanie wspólnotowego 
prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany SOUTHERN 
SPLENDOUR — Sprzeciwy — Oddalenie wniosku przez 
izbę odwoławczą CPVO — Kompetencje CPVO — 
Przeprowadzanie dowodów — Skarga częściowo oczywiście 
niedopuszczalna i częściowo oczywiście pozbawiona podstawy 

prawnej) 

(2013/C 359/20) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Lyder Enterprises Ltd (Auckland, Nowa Zelandia) 
(przedstawiciel: G.J. Pickering, solicitor)
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