
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 14 kwietnia 2016 r. – John Dalli/Komisja Europejska

(Sprawa C-394/15 P) (1)

(Odwołanie — Sprawozdanie z dochodzenia OLAF dotyczące członka Komisji Europejskiej — Rzekoma, 
wyrażona ustnie decyzja przewodniczącego Komisji w sprawie odsunięcia zainteresowanego komisarza od 

pełnienia obowiązków — Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie)

(2016/C 279/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: John Dalli (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i S. Rodrigues)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz, B. Smulders i J.P. Keppenne, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) John Dalli zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 311 z 21.9.2015.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 28 kwietnia 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – Verners Pudāns/Valsts ieņēmumu 

dienests

(Sprawa C-462/15) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Wspólna polityka 
rolna — Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 — Systemy wsparcia bezpośredniego — Artykuł 29 ust. 1 — 

Obowiązek przekazywania płatności w całości beneficjentom — Podatek dochodowy]

(2016/C 279/11)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w pierwszej instancji: Verners Pudāns

Strona pozwana w pierwszej instancji: Valsts ieņēmumu dienests

Sentencja

Artykuł 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 
wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, 
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) 
nr 1782/2003 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych takich jak będące 
przedmiotem postępowania głównego, które obejmują podatkiem dochodowym płatności przekazywane w ramach systemów wsparcia 
wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia. 

(1) Dz.U. C 381 z 16.11.2015.
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