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Skarga wniesiona w dniu 17 października 2014 r. – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia przeciwko
Radzie
(Sprawa T-731/14)
(2015/C 016/64)
Język postępowania: grecki
Strony
Strona skarżąca: Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia (Skydra, Grecja) (przedstawiciel: K. Chrysogonos, adwokat)
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności zaskarżonego rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229, s. 1)
i uznanie wniosku o stwierdzenie nieważności za dopuszczalny, o ile Sąd stwierdzi, że spełnione są wszystkie przesłanki
dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności; oraz
— obciążenie Rady wszystkimi kosztami poniesionymi przez skarżącego oraz zobowiązanie Rady do pokrycia jej
własnych kosztów.

Zarzuty i główne argumenty
Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut.
1. Zarzut pierwszy dotyczący błędu w wyborze podstawy prawnej:
— Skarżący utrzymuje, że zaskarżone rozporządzenie, którego podstawę prawną stanowi art. 215 TFUE, zostało
błędnie wydane, jako że z celu i treści rozporządzenia wynika, że powinno ono było zostać wydane na podstawie
art. 207 TFUE (dawny art. 133 WE) w sprawie wspólnej polityki handlowej, a zatem zgodnie ze zwykłą procedurą
ustawodawczą. Skarżący opiera swój interes prawny na okoliczności, że zaskarżony środek stanowi akt regulacyjny,
który nie wymaga środków wykonawczych w rozumieniu art. 263 akapit czwarty TFUE i dotyczy go bezpośrednio.

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2014 r. – Sberbank Rossii przeciwko Radzie
(Sprawa T-732/14)
(2015/C 016/65)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Sberbank Rossii OAO (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: D. Rose, QC, M. Lester, barrister, P. Crowther oraz
J. Fearns, solicitors)
Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania
Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r., rozporządzenia Rady (UE) nr 833/
2014 z dnia 31 lipca 2014 r., decyzji Rady 2014/659/WPZiB z dnia 8 września 2014 r. oraz rozporządzenia Rady (UE)
nr 960/2014 z dnia 8 września 2014 r. w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej;

