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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – XG/Komisja

(Sprawa T-504/18) (1)

(Personel prywatnej spółki świadczącej usługi informatyczne w ramach instytucji – Odmowa udzielenia dostępu do 
pomieszczeń Komisji – Właściwość organu wydającego akt)

(2020/C 54/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: XG (przedstawiciele: adwokaci S. Kaisergruber i A. Burghelle-Vernet)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i T. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 3 lipca 2018 r. o utrzymaniu w mocy decyzji 
odmownej w sprawie udzielenia skarżącemu dostępu do pomieszczeń Komisji.

Sentencja

1) Śtwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 lipca 2018 r. o utrzymaniu w mocy decyzji odmownej w sprawie udzielenia 
skarżącemu dostępu do pomieszczeń Komisji.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 373 z 15.10.2018.

Sprawa T- Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – AMVAC Netherlands/Komisja

(Sprawa T-317/19 R)

(Środek tymczasowy – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Substancja czynna 
etoprofos – Warunki zatwierdzenia dla wprowadzenia do obrotu substancji – Wniosek o zawieszenie wykonania –

 Brak pilnego charakteru)

(2020/C 54/56)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: adwokaci C. Mereu, M. Grunchard i S. Englebert)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla-Contreras i I. Naglis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE o zawieszenie wykonania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/344 z dnia 
28 lutego 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej etoprofos, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany 
załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. 2019, L 62, s. 7).
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