
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 25 sierpnia 2017 r. – Malta/Komisja

(Sprawa T-653/16)

[Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) 
nr 1049/2001 — Wspólna polityka rybołówstwa — Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 — Dokumenty 

wymieniane między Maltą i Komisją — Udzielenie dostępu Greenpeace — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Fumus boni juris — Wyważenie interesów]

(2017/C 338/15)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Republika Malty (przedstawiciel: A. Buhagiar, pełnomocnik)

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

Przedmiot

Złożone na podstawie art. 278 i 279 TFUE żądanie zawieszenia wykonania decyzji Komisji z dnia 13 lipca 2016 r. wydanej 
na podstawie rozporządzenia(WE) nr 1049/2001, dotyczącej wniosku o dostęp do dokumentów, zarejestrowanej pod 
numerem GestDem2015/5711A-018-2014.

Sentencja

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 13 lipca 2016 r. wydanej na podstawie rozporządzenia (WE) nr1049/ 
2001, dotyczącej wniosku o dostęp do dokumentów, zarejestrowanej pod numerem GestDem2015/5711A-018-2014, w zakresie, 
w jakim decyzja ta udziela dostępu do dokumentów wystawionych przez Republikę Malty.

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

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2017 r. – Yellow Window/EIGE

(Sprawa T-439/17)

(2017/C 338/16)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Yellow Window (Antwerpia, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z dnia 8 maja 2017 r. o niewybraniu oferty skarżącego w przetargu EIGE/ 
2017/OPER/04 „Okaleczanie żeńskich narządów płciowych: oszacowanie liczby dziewcząt objętych ryzykiem” oraz 
decyzji o wyborze oferty innego oferenta i udzieleniu mu zamówienia;
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— zasądzenie od pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącej oraz 8 % odsetek lub alternatywnie przyznanie 
rekompensaty oraz rekompensaty w wysokości 8 %;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia zasad równego traktowania, przejrzystości, staranności oraz obowiązku 
przestrzegania poufności oraz oczywistego błędu w ocenie.

2. Zarzut drugi, dotyczący niespójności uzasadnienia, naruszenia zasady proporcjonalności przy ocenie oferty skarżącej.

3. Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia prawa do dobrej administracji.

Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Mutualidad Complementaria de Previsión Social 
Renault España/Komisja i SRB

(Sprawa T-501/17)

(2017/C 338/17)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: 
A. Solana López, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie naruszenia prawa europejskiego przez SRB poprzez wydanie decyzji SRB/EES/2017/08 przyjętej na sesji 
wykonawczej w dniu 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Banco Popular Español, S.A.;

— stwierdzenie w konsekwencji nieważności wspomnianego aktu, a także późniejszych aktów wykonawczych, które SRB 
mogła wydać, ze skutkiem ex tunc.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do podniesionych w sprawach: T-478/17, Mutualidad de la Abogacía 
y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno i SFL/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisja i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji, T-483/17, García Suárez i in./Komisja i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji, T-484/17, Fidesban i in./Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, T-497/17, Sánchez 
del Valle i Calatrava Real State 2015/Komisja i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, i T-498/17, 
Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisja Comisión i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
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