
Postanowienie Sądu z dnia 3 marca 2017 r. – GX/Komisja

(Sprawa T-556/16) (1)

(Służba publiczna — Zatrudnienie — Ogłoszenie o konkursie — Konkurs otwarty EPSO/AD/248/13 — 
Decyzja o nieumieszczeniu skarżącego na liście rezerwy kadrowej — Skarga oczywiście pozbawiona 

podstawy prawnej)

(2017/C 144/63)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: GX (przedstawiciel: adwokat G.M. Enache)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie na podstawie art. 270 TFUE zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu 
otwartego EPSO/AD/248/13 z dnia 20 sierpnia 2014 r. o nieumieszczeniu skarżącego na liście rezerwy kadrowej, a po 
drugie, do uzyskania odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienia za krzywdę, których skarżący doznał z powodu tej 
decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) GX zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 279 z 24.8.2015 (sprawa pierwotnie zarejestrowana w sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej z sygnaturą F- 
89/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 marca 2017 r. – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

(Sprawa T-625/16 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Europejska Agencja Chemikaliów — REACH — 
Opłata należna za rejestrację substancji — Obniżka przyznana mikro-, małym i średnim 

przedsiębiorstwom — Decyzja nakładająca opłatę administracyjną i opłatę dodatkową — Wniosek 
o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2017/C 144/64)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polska) (przedstawiciel: T. Dobrzyński, radca 
prawny)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: E. Maurage, J.P. Trnka oraz M. Heikkilä, 
pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE, zmierzający do zarządzenia środków tymczasowych dotyczących, po 
pierwsze, zawieszenia wykonania decyzji nr SME(2016) 2851 z dnia 23 czerwca 2016 r. stwierdzającej, że skarżąca nie 
mogła skorzystać z obniżeń opłaty mających zastosowanie dla średnich przedsiębiorstw, po drugie, zobowiązania strony 
pozwanej do anulowania wystawionych na podstawie wspomnianej decyzji faktur, a mianowicie faktur ECHA 
nr 10058238 i nr 10058239 z dnia 23 czerwca 2016 r.
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Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 marca 2017 r. – Fertisac/ECHA

(Sprawa T-855/16 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — REACH — Opłata należna za rejestrację 
substancji — Ulga przyznana mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom — Decyzja nakładająca opłatę 
administracyjną oraz opłatę dodatkową — wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2017/C 144/65)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Fertisac, SL (Atarfe, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. Gomez Rodriguez)

Strona pozwana: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: E. Maurage, J.P. Trnka i M. Heikkilä, 
pełnomocnicy, wspierani przez adwokata C. Molyneux)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 TFUE i 279 TFUE mający na celu zawieszenie wykonania decyzji SME (2016) 5150 z dnia 
15 listopada 2016 r., w której stwierdzono, że skarżąca nie mogła skorzystać z mających zastosowanie do średnich 
przedsiębiorstw obniżek opłaty oraz z faktur ECHA nro10060160 i nro10060161 wystawionych na podstawie owej 
decyzji dnia 15 listopada 2016 r.

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 14 marca 2017 r. – ADDE/Parlament

(Sprawa T-48/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Finansowanie partii politycznej — Prawo 
instytucjonalne — Gwarancja bankowa — Brak pilnego charakteru)

(2017/C 144/66)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sojusz na rzecz Demokracji Bezpośredniej w Europie (ADDE) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat 
L. Defalque)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i S. Alves, pełnomocnicy)
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