
Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: I. McDowell, L. Darie i A. Tamás, pełnomocnicy), Rada Unii 
Europejskiej (przedstawiciele: M. Moore i J. Kneale, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności lit. d) części I załącznika III do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1102/2008 (Dz.U. 2017, L 137, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Postępowanie w przedmiocie wniosków Komisji Europejskiej i Królestwa Szwecji o dopuszczenie do sprawy w charakterze 
interwenientów zostaje umorzone.

3) Fortischem a.s. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski z wyjątkiem 
kosztów dotyczących wniosków o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenientów.

4) Fortischem, Rada, Parlament, Komisja i Królestwo Szwecji pokrywają własne koszty dotyczące wniosków o dopuszczenie do sprawy 
w charakterze interwenientów.

(1) Dz.U. C 369 z 30.10.2017.

Postanowienie Sądu z dnia 12 listopada 2018 r. – Stichting Against Child Trafficking / Komisja

(Sprawa T-658/17) (1)

Skarga o stwierdzenie nieważności i na bezczynność – Osoba prawna informująca OLAF o potencjalnie 
nagannych zachowaniach – Decyzja OLAF o niewszczynaniu dochodzenia – Akt niepodlegający 
zaskarżeniu – Niedopuszczalność – Koszty – Zasada słuszności – Artykuł 135 § 1 regulaminu 

postępowania

(2019/C 44/82)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat E. Agstner)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i C. Tritz, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 263 i art. 265 TFUE i mające na celu, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego 
Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z dnia 3 sierpnia 2017 r. o niewszczynaniu dochodzenia 
administracyjnego w sprawie OC/2017/0451, po drugie, nakazanie OLAF-owi wszczęcie dochodzenia administracyjnego 
i, w zależności od ustaleń tego dochodzenia, przekazanie sprawy krajowym organom ścigania do celów postępowania 
karnego lub instytucjom Unii Europejskiej do celów postępowania administracyjnego.
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Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Stichting Against Child Trafficking zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 402 z 27.11.2017.

Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2018 r. – Spinoit / Komisja i in.

(Sprawa T-711/17) (1)

Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Akt wydany przez szefa delegatury Unii w Algierii 
w ramach zamówienia publicznego na usługi – Decyzja w sprawie wniosku o zastąpienie skarżącego na 
stanowisku eksperta – Rozwiązanie umowy między spółką będąca wykonawcą a skarżącym wskutek tej 

decyzji – Brak statusu strony pozwanej – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Brak wystarczająco istotnego 
naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Związek przyczynowy – Skarga 

w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna

(2019/C 44/83)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bernard Spinoit (Charleroi, Belgia) (pciel: H. Hansen, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A. Aresu, pełnomocnik), Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
(przedstawiciele: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy), Delegatura Unii Europejskiej w Algierii

Przedmiot

Pop pierwsze, złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności pisma z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
zawierającego wniosek o zastąpienie skarżącego na stanowisku eksperta w ramach umowy o świadczenie usług, a po 
drugie, złożony na podstawie art. 268 TFUE wniosek o naprawienie szkody poniesionej przez skarżącego wskutek tej 
decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bernard Spinoit zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 13 z 15.1.2018.
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