
Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2016 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-770/14) (1)

[EFRR — Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 — Programie współpracy transgranicznej „Włochy-Malta 
2007–2013” — Nieprzestrzeganie terminów — Automatyczne umorzenie — Proporcjonalność — Zasada 
współpracy — Zasada partnerstwa — Siła wyższa — Obowiązek uzasadnienia — Skarga pozbawiona 

w oczywisty sposób podstawy prawnej]

(2016/C 335/60)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri i P. Gentili, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B.-R. Killmann i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE i zmierzające z jednej strony – do stwierdzenia nieważności noty Komisji 
Ares (2014) 2975571, z dnia 11 września 2014 r., w której Komisja poinformowała Republikę Włoską o automatycznym 
umorzeniu z dniem 31 grudnia 2013 r. zobowiązań Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w odniesieniu 
do części środków objętych programem współpracy transgranicznej „Włochy – Malta 2007-2013”, a z drugiej strony – 
uznania wydatków dotyczących projektów ImaGenX, Simit i PIM Energethica za dopuszczalne w ramach finansowania.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 26 z 26.1.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2016 r. – Alcimos Consulting/EBC

(Sprawa T-368/15) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Decyzje wydawane przez Radę 
Prezesów EBC — Przekazanie awaryjnej pomocy finansowej bankom greckim — Pułap — Brak 

bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność — Uchybienie wymogom formalnym)

(2016/C 335/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Alcimos Consulting SMPC (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: F. Rodolaki, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: K. Laurinavičius i M. Szablewska, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokata H.-G. Kamanna)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie na podstawie art. 263 TFUE zmierzające do stwierdzenia nieważności decyzji Rady Prezesów EBC 
z dnia 28 czerwca 2015 r., którą zdecydowano utrzymać pułap awaryjnej pomocy finansowej dla banków greckich na 
poziomie przyjętym w dniu 26 czerwca 2015 r., oraz z dnia 6 lipca 2015 r., którą zdecydowano o tym samym utrzymaniu 
jak też o dostosowaniu obniżek stosowanych do gwarancji akceptowanych przez Bank Grecji z tego tytułu, a po drugie, 
żądanie oparte na art. 268 TFUE zmierzające do uzyskania odszkodowania za szkodę, którą skarżąca miała ponieść 
z powodu tych decyzji.
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Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Alcimos Consulting SMPC zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 302 z 14.9.2015.

Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2016 r. – Panzeri/Parlament i Komisja

(Sprawa T-677/15) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Przepisy dotyczące zwrotu kosztów i diet posłów do Parlamentu — 
Dodatek na koszty pomocy parlamentarnej — Odzyskanie nienależnie wypłaconych kwot — Zastąpienie 

zaskarżonego aktu w toku postępowania — Umorzenie postępowania — Akt przygotowawczy — 
Niedopuszczalność)

(2016/C 335/62)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Pier Antonio Panzeri (Calusco d’Adda, Włochy) (przedstawiciel: adwokat C. Cerami)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i G. Corstens, pełnomocnicy) i Komisja Europejska 
(przedstawiciele: J. Baquero Cruz i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie wniesione na podstawie art. 263 TFUE, zmierzające do stwierdzenia nieważności, z jednej strony – pisma 
dyrektora dyrekcji B „Uprawnienia finansowe i socjalne posłów” w dyrekcji generalnej ds. finansów Parlamentu 
Europejskiego z dnia 21 września 2015 r., dotyczącego odzyskania od skarżącego kwoty 83 764,34 EUR i zawierającego 
notę obciążeniową dotyczącą tej kwoty z dnia 18 września 2015 r., a z drugiej strony – pisma sekretarza generalnego 
Parlamentu z dnia 27 lipca 2012 r. informującego skarżącego o ustaleniach dochodzenia w sprawie wykorzystania przez 
niego diet poselskich.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności, w zakresie w jakim została ona skierowana przeciwko 
pismu dyrektora dyrekcji B „Uprawnienia finansowe i socjalne posłów w dyrekcji generalnej ds. finansów Parlamentu Europejskiego 
z dnia 21 września 2015 r. oraz przeciwko nocie obciążeniowej nr 2015-1320 z dnia 18 września 2015 r.

2) W pozostałym zakresie skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

3) Pier Antonio Panzeri pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

4) Parlament Europejski pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 27 z 25.1.2016.
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