
Wyrok Sądu z dnia 21 października 2014 r. – Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-268/13) (1)

(Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Okresowa kara pieniężna — Decyzja określająca wysokość okresowej kary pieniężnej — Obowiązek 

odzyskania — Przedsiębiorstwa objęte postępowaniem upadłościowym — Przedmiot postępowań 
upadłościowych — Należyta staranność — Ciężar dowodu)

(2014/C 431/32)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez S. Fiorentina, avvocato dello 
Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Di Bucci, G. Conte i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C (2013) 1264 wersja ostateczna z dnia 7 marca 2013 r. nakazującej 
Republice Włoskiej zapłatę na rachunek „Środki własne Unii Europejskiej” sumy 16 533 000 EUR tytułem okresowej kary 
pieniężnej.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 16 września 2014 r. – Justice & Environment przeciwko Komisji

(Sprawa T-405/10) (1)

(Zbliżanie ustawodawstw — Zamierzone uwalnianie do środowiska GMO — Procedura udzielania 
zezwoleń na wprowadzenie do obrotu — Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej — 
Stwierdzenie nieważności zaskarżonych lub rozpatrywanych decyzji — Następcza bezprzedmiotowość 

sporu — Umorzenie postępowania)

(2014/C 431/33)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Association/Vereniging Justice & Environment (Amsterdam, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat P. Černý)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo P. Oliver i D. Bianchi, następnie D. Bianchi, 
pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2010/135/UE z dnia 2 marca 2010 r. dotyczącej wprowadzania do 
obrotu, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE, produktu ziemniaczanego (Solanum 
tuberosum L. linii EH92–527–1) zmodyfikowanego genetycznie w celu zwiększenia zawartości amylopektyny stanowiącej 
składnik skrobi (Dz.U. L 53, s. 11 ) i decyzji Komisji 2010/136/UE z dnia 2 marca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie 
do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej 
z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92–527–1 (BPS-25271–9) i przypadkowe[…] lub technicznie nieuniknione 
[…] występowania[e] ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych (Dz.U. L 53, s. 15) oraz 
decyzji, jaką miało zawierać pismo Komisji z dnia 6 lipca 2010 r. oddalające wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej w przedmiocie rzeczonych decyzji.

1.12.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 431/19


