
SĄD

Wyrok Sądu z dnia 28 września 2016 r. – Klein/Komisja

(Sprawa T-309/10 RENV) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Dyrektywa 93/42/EWG — Zharmonizowane przepisy zapewniające 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pacjentów, użytkowników i osób trzecich w odniesieniu do stosowania 

wyrobów medycznych — Artykuł 8 — Zgłoszenie decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu — Brak 
zajęcia stanowiska przez Komisję — Artykuł 18 — Bezzasadne oznakowanie CE — Szkoda — 

Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Związek 
przyczynowy)

(2016/C 410/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (przedstawiciele: początkowo H. J. Ahlt i M. Ahlt, następnie H. J. Ahlt, 
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Sipos i G. von Rintelen, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
C. Winklera)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i J. Möller, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o odszkodowanie na podstawie art. 268 TFUE, zmierzająca do uzyskania naprawienia szkody, jaką miał ponieść 
skarżący w następstwie naruszenia przez Komisję zobowiązań ciążących na niej na podstawie art. 8 dyrektywy Rady 93/42/ 
EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz.U. 1993, L 169, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Christoph Klein, Komisja Europejska i Republika Federalna Niemiec pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 347 z 26.11.2011.

Wyrok Sądu z dnia 21 września 2016 r. – Secolux/Komisja

(Sprawa T-363/14) (1)

[Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania 
przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący 

ochrony życia prywatnego i integralności jednostki — Wyjątek dotyczący ochrony interesów 
handlowych — Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji — Dostęp częściowy — 

Nadrzędny interes publiczny — Obowiązek uzasadnienia]

(2016/C 410/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Prüm-Carré i E. Billot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Buchet i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 263 TFUE skarga zmierzająca do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 1 
i 14 kwietnia 2014 r. o odmowie udzielenia stronie skarżącej pełnego dostępu do niektórych dokumentów odnoszących się 
do przetargu o sygnaturze 02/2013/OIL dotyczącego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w różnych budynkach 
znajdujących się w Luksemburgu (Dz.U. 2013/S 156-271471).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 253 z 4.8.2014

Wyrok Sądu z dnia 22 września 2016 r. – Tose’e Ta’avon Bank/Rada

(Sprawa T-435/14) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające podjęte wobec Iranu w celu 
zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej — Zamrożenie środków finansowych — Zarzut 

niezgodności z prawem — Przyznanie uprawnień wykonawczych Komisji — Kryterium dotyczące 
podmiotów udzielających wsparcia rządowi irańskiemu — Naruszenie prawa — Błąd dotyczący 

okoliczności faktycznych — Obowiązek uzasadnienia — Proporcjonalność — Prawa podstawowe)

(2016/C 410/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tose’e Ta’avon Bank (Teheran, Iran) (przedstawiciel: adwokat J.M. Thouvenin)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro i M. Bishop, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 TFUE i mające na celu stwierdzenie nieważności zawartej w ogłoszeniu z dnia 15 marca 2014 r. 
decyzji Rady Unii Europejskiej o utrzymaniu wpisu nazwy skarżącej w wykazie ujętym w załączniku II do decyzji Rady 
2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającej wspólne 
stanowisko 2007/140/WPZiB (Dz.U. 2010, L 195, s. 39) oraz w wykazie ujętym w załączniku IX do rozporządzenia Rady 
(UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającego rozporządzenia 
(UE) nr 961/2010 (Dz.U. 2012, L 88, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Tose’e Ta’avon Bank zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 253 z 4.8.2014.
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