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Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 25 września 2019 r. – Magnan/Komisja

(Sprawa T-99/19) (1)

(Skarga na bezczynność, skarga o odszkodowanie i skarga o stwierdzenie nieważności – Swobodny przepływ 
pracowników – Wolność wyboru zawodu – Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Szwajcarią, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób – Domniemane naruszenie tej 

umowy przez szwajcarskie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące wykonywania zawodu lekarza – Żądanie 
przyjęcia środków przeciwko Szwajcarii oraz żądanie odszkodowania ze względu na poniesione szkody – Odpowiedź 

ESDZ – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

(2019/C 423/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nathaniel Magnan (Aix-en-Provence, Francja) (przedstawiciel: adwokat J. Fayolle)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Støvlbæk, J. Hottiaux i M. Šimerdová, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że Komisja w sposób sprzeczny z prawem powstrzymała się od przyjęcia 
środków przeciwko Konfederacji Szwajcarskiej w związku z domniemanym naruszeniem umowy miedzy Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób 
(Dz.U. 2002, L 114, s. 6), podpisanej w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1999 r., po drugie, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwier-
dzenia nieważności decyzji Komisji dotyczącej odmowy przyjęcia środków przeciwko Konfederacji Szwajcarskiej, zawartej w piśmie 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z dnia 20 grudnia 2018 r. i po trzecie, oparte na art. 268 i 340 TFUE żądanie 
mające na celu uzyskanie naprawienia szkody, którą skarżący miał ponosić od 2013 r. z powodu naruszenia umowy między Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego 
przepływu osób, a także zapłaty okresowej kary pieniężnej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Nathaniel Magnan zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 206 z 17.6.2019.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 7 października 2019 r. – Garriga Polledo i in./Parlament

(Sprawa T-102/19 i T-132/19) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do 
Parlamentu Europejskiego – Zmiana uzupełniającego dobrowolnego systemu emerytalnego – Akt regulacyjny –

 Środki wykonawcze – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność)

(2019/C 423/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Skarżący w sprawie T-102/19: Salvador Garriga Polledo (Madryt, Hiszpania) oraz 43 innych skarżących, których nazwiska zostały 
wymienione w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokaci A. Schmitt i A. Waisse)
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Skarżący w sprawie T-132/19: Richard Ashworth (Lingfield, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci A. Schmitt i A. Waisse)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: N. Görlitz, M. Ecker i Z. Nagy, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Parlamentu z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniającej 
przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. 2018, C 466, s. 8).

Sentencja

1) Sprawy T-102/19 i T-132/19 zostają połaczone do celów wydania niniejszego postanowienia..

2) Skargi zostają odrzucone jako niedopuszczalne.

3) Salvador Garriga Polledo i inni skarżący wymienieni w załączniku oraz Richard Ashworth pokrywają własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 139 z 15.4.2019.

Sprawa T- Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 września 2019 r. – Intering i in./Komisja

(Sprawa T-525/19 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego –
 Wniosek o zawieszenie wykonania – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru)

(2019/C 423/74)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Intering Sh.p.k. (Republika Kosowa), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Niemcy), Deling d.o.o. za pro-
izvodnju, promet i usluge (Tuzla, Bośnia i Hercegowina), ZM- Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Šibenik, Chor-
wacja) (przedstawiciel: R. Spielhofen, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Aresu, J. Estrada de Solà i B. Bertelmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 278 i 279 TFUE żądanie zawieszenia wykonania decyzji Komisji Europejskiej, przekazanej pismem z dnia 30 lipca 
2019 r. [Ares(2019) Na/vk], dotyczącej braku zgody dla strony skarżącej na przedstawienie szczegółowej oferty w ramach postępo-
wania w sprawie udzielenia zmówienia EuropeAid/140043/DH/WKS/XK oraz zarządzenia tymczasowego zawieszenia postępowania 
w sprawie udzielenia zmówienia.
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