
Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków 
zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
(Dz.U. L 125, s. 36), a w szczególności jej art. 6 i 9 w związku z załącznikiem I do tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe i pozostałych 38 skarżących, których nazwiska wymieniono w załączniku, zostają 
obciążeni kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi z postępowaniem w przedmiocie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 9 marca 2016 r. – Port autonome du Centre et de l’Ouest i in./Komisja

(Sprawa T-438/15) (1)

(Pomoc państwa — Podatek dochodowy od osób prawnych — Pomoc na rzecz belgijskich portów przyznana 
przez Belgię — Pismo Komisji informujące państwo członkowskie o wstępnym badaniu tej pomocy jako 

niezgodnej z rynkiem wewnętrznym i o prawdopodobnym przyjęciu stosownych środków — Akt 
niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

(2016/C 156/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgia), Port autonome de Namur (Namur, 
Belgia), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgia) i Région wallonne (Belgia) (przedstawiciel: J. Vanden Eynde, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Noë i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji rzekomo zawartej w piśmie Komisji z dnia 1 czerwca 2015 r. uznającej, że 
zwolnienie belgijskich portów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowi istniejącą pomoc niezgodną z rynkiem 
wewnętrznym [pomoc państwa SA.38393 (2014/CP)].

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL, Port autonome de Namur, Port autonome de Charleroi i Région wallonne pokrywają 
ich własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.
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3) Port autonome de Liège i Société régionale du port de Bruxelles pokrywają ich własne koszty.

(1) Dz.U. C 337 z 12.10.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 11 marca 2016 r. – Amrita i in./Komisja

(Sprawa T-439/15) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rolnictwo — Ochrona przed organizmami szkodliwymi dla 
roślin — Środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej bakterii Xylella 
fastidiosa — Akt regulacyjny wymagający przyjęcia środków wykonawczych — Brak indywidualnego 

oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2016/C 156/63)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Soc. coop. Amrita arl (Scorrano, Włochy) i 28 pozostałych skarżących, których nazwiska wymieniono 
w załączniku do postanowienia (przedstawiciele: adwokaci L. Paccione i V. Stamerra)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi i I. Galindo Martín, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków 
zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
(Dz.U. L 125, s. 36) w razie potrzeby po wykluczeniu stosowania dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. 
w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów 
roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Soc. coop. Amrita arl i 28 pozostałych skarżących, których nazwiska wymieniono w załączniku zostają obciążeni kosztami 
postępowania.

(1) Dz.U. C 328 z 5.10.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 9 marca 2016 r. – SGP Rechtsanwälte/OHIM – StoryDOCKS (tolino)

(Sprawa T-490/15) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Uchylenie zaskarżonej decyzji — 
Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

(2016/C 156/64)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: SGP Rechtsanwälte Hero, Langbein, Zwecker PartGmbB (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: 
Rechtsanwältin K. Köklü).
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