
Strony pozwane: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro, G. Marhic i M.M. Joséphidès, pełnomocnicy); Komisja 
Europejska (przedstawiciele: F. Erlbacher i B. Eggers, pełnomocnicy); Misja Policyjna Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni 
i Hercegowinie (Sarajewo, Bośnia i Hercegowina)

Przedmiot

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności, z jednej strony, decyzji z dnia 7 kwietnia 2010 r. podpisanej przez szefa personelu 
EUPM, na mocy której skarżąca została przeniesiona na stanowisko „Criminal Justice Adviser – Prosecutor” w biurze 
regionalnym w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina) oraz z drugiej strony, w razie potrzeby, decyzji z dnia 30 kwietnia 
2010 r. podpisanej przez szefa misji, o którym mowa w art. 6 decyzji Rady 2009/906/WPZiB z dnia 8 grudnia 2009 r. 
w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (Dz.U. 2009 L 322, s. 22 ), 
potwierdzającej decyzję z dnia 7 kwietnia 2010 r., a po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) H pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 221z 14.8.2010 R.

Postanowienie Sądu z dnia 25 czerwca 2014 r. – Accorinti i in. przeciwko EBC

(Sprawa T-224/12) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki 
centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Kryteria kwalifikowania rynkowych 

instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Grecję dla celów operacji polityki 
pieniężnej Eurosystemu — Utrzymanie wystarczającego poziomu jakości kredytowej w celu spełnienia 

kryteriów kwalifikowania — Wzmocnienie zabezpieczenia na rzecz krajowych banków centralnych 
w formie programu odkupu instrumentów — Wierzyciele prywatni — Możliwość przypisania niektórych 

skutków prawnych zaskarżonemu aktowi — Brak interesu prawnego — Brak bezpośredniego 
oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/83)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Accorinti (Nichelino, Włochy) oraz inni skarżący, których nazwiska umieszczono w załączniku 
do postanowienia (przedstawiciele: adwokaci S. Sutti i R. Spelta)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: początkowo A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening 
i P. Papapaschalis, następnie S. Bening i P. Papapaschalis, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów E. Castellaniego, 
T. Lübbiga i B. Kaisera)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego 2012/153/UE z dnia 5 marca 2012 r. 
w sprawie kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez 
Republikę Grecką w kontekście oferty Republiki Greckiej dotyczącej wymiany instrumentów dłużnych (EBC/2012/3) (Dz. 
U. L 77,s. 19).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
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2) Alessandro Accorinti oraz inni skarżący, których nazwiska umieszczono w załączniku zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 243 z 11.8.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2014 r. – Suwaid przeciwko Radzie

(Sprawa T-268/12) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Syrii — Brak reprezentacji — Bezczynność strony 

skarżącej — Umorzenie postępowania)

(2014/C 315/84)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Joseph Suwaid (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Defalque i T. Bontinck)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Étienne i V. Piessevaux, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności pkt A 7 ujętego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 266/ 
2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 87, s. 45), a także pkt A 7 ujętego w załączniku I do decyzji 
wykonawczej Rady 2012/172/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie 
środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 87, s. 103 ) w zakresie, w jakim mocą tych aktów nazwisko skarżącego 
zostało umieszczone w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Joseph Suwaid zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 243 z 11.8.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Group’Hygiène przeciwko Komisji

(Sprawa T-202/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady 
opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 

materiał — Stowarzyszenie zawodowe — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/85)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Group’Hygiène (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid-Nouraï)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)
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