
Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r. – Accortini i in./BCE

(Sprawa T-19/13) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki 
centralne — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Program skupu papierów wartościowych — 
Umowa w sprawie wymiany papierów wartościowych na rzecz wyłącznie krajowych banków centralnych 

Eurosystemu — Udział sektora prywatnego — Klauzule wspólnego działania — Wzmocnienie 
zabezpieczenia kredytu w formie programu odkupu mającego na celu poprawę funkcji papierów 

wartościowych jako zabezpieczenia — Wierzyciele prywatni — Wystarczająco istotne naruszenie normy 
prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — 

Odpowiedzialność z tytułu aktu normatywnego zgodnego z prawem — Szkoda o charakterze 
nienormalnym i szczególnym)

(2015/C 398/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Accorinti (Nichelino, Włochy) oraz 214 skarżących, których nazwiska znajdują się w załączniku 
do wyroku (przedstawiciele: S. Suttii, R. Spelta i G. Sanna, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: początkowo S. Bening i P. Papapaschalis, a następnie 
P. Senkovic i P. Papapaschalis i wreszcie przez P. Senkovic, pełnomocnicy, wspierani przez E. Castellaniego, B. Kaisera oraz 
T. Lübbiga, adwokatów)

Przedmiot

Skarga o naprawienie szkody poniesionej przez skarżących w następstwie w szczególności przyjęcia przez EBC decyzji 
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 (Dz.U. L 77, s. 19) oraz innych środków EBC związanych z restrukturyzacją greckiego 
długu publicznego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Alessandro Accorinti i inni skarżący, których nazwiska znajdują się w załączniku są obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 101 z 6.4.2013.

Wyrok Sądu z dnia 13 października 2015 r. – Komisja/Cocchi i Falcione

(Sprawa T-103/13 P) (1)

(Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — 
Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych — Propozycje dotyczące liczby dodatkowych lat służby 
uprawniających do emerytury — Akt niewywołujący niekorzystnych skutków — Niedopuszczalność skargi 

w pierwszej instancji — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego)

(2015/C 398/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i D. Martin, pełnomocnicy)
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