
Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: F. Malfrère i E. Carlini, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE zmierzający, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 24 lutego 
2015 r., podaje do wiadomości personelu w dniu 13 marca 2015 r., w której EBC odmówił przyznania skarżącemu za 
2015 r. dodatkowej podwyżki wynagrodzenia oraz stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej specjalną skargę z dnia 
9 lipca 2015 r., a po drugie, do uzyskania odszkodowania za poniesioną przez skarżącego szkodę.

Sentencja

1) Nie zachodzi już potrzeba orzekania w przedmiocie zarzutów stwierdzenia nieważności.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona jako prawnie oczywiście bezzasadna.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 16 z 18.1.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem 
F-130/15, przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).

Postanowienie Sądu z dnia 15 listopada 2017 r. – Pilla/Komisja i EACEA

(Sprawa T-784/16) (1)

[Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Środki tymczasowe — Wniosek o przyznanie 
pomocy prawnej złożony po wniesienia skargi — Program „Kreatywna Europa (2014–2020)” — 

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących wsparcia na rzecz działania przygotowawczego — 
Decyzja o odrzuceniu kandydatury ze względu na niespełnienie kryterium dopuszczalności — Dotacje 

dostępne wyłącznie dla osób prawnych — Uchybienie wymogom formalnym — Niemożność przypisania 
aktów EACEA — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy 

prawnej]

(2018/C 013/30)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Rinaldo Pilla (Venafro, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Silvestri)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Aresu i C. Gheorghiu, pełnomocnicy) i Agencja Wykonawcza ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) (przedstawiciele: H. Monet i V. Sansonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

W pierwszej kolejności, oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 września 
2016 r. odrzucającej kandydaturę przedstawioną przez skarżącego w ramach zaproszenia do składania wniosków „EAC/ 
S05/2016–Wsparcie na rzecz działania przygotowawczego zmierzającego do ustanowienia nagrody »Festiwale« Unii 
Europejskiej oraz znaku »Festiwal« Unii Europejskiej w dziedzinie kultury: EFFE (Europa dla festiwali, festiwale dla Europy)” 
z dnia 26 kwietnia 2016 r., w drugiej kolejności, żądanie, by Sąd, tytułem głównym, stwierdził dopuszczalność 
kandydatury skarżącego lub, tytułem pomocniczym, stwierdził nieważność „samego postępowania selekcyjnego”, w trzeciej 
kolejności, żądanie zawieszenia postępowania selekcyjnego, a w czwartej kolejności, oparte na art. 268 TFUE żądanie 
zasądzenia odszkodowania za szkodę, jaką skarżący miał podobno ponieść z uwagi na odrzucenie jego kandydatury.
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Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna w zakresie, w jakim jest skierowana przeciwko Agencji Wykonawczej ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

2) Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej w zakresie, w jakim jest skierowana przeciwko Komisji Europejskiej.

3) Wniosek o przyznanie pomocy prawnej zostaje odrzucony.

4) Rinaldo Pilla zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 6 z 9.1.2017.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 listopada 2017 r. – Rumunia / Komisja

(Sprawa T-391/17 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Prawo instytucjonalne — Europejska inicjatywa 
obywatelska — Ochrona mniejszości narodowych i językowych oraz wzmocnienie różnorodności 

kulturowej i językowej w Unii — Zasada przyznania — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak 
pilnego charakteru)

(2018/C 013/31)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Rumunia (przedstawiciele: R.-H. Radu, C.-M. Florescu, E. Gane i L. Liţu, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R H. Krämer i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 278 i 279 TFUE mający na celu zawieszenie wykonania decyzji Komisji (UE) 2017/652 z dnia 
29 marca 2017 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for 
diversity in Europe” (Dz.U. 2017, L 92, s. 100).

Sentencja

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2017 r. – Activa Minoristas del Popular / EBC i SRB

(Sprawa T-618/17)

(2018/C 013/32)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Activa Minoristas del Popular. Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la 
resolución, supervisión y gestión del Banco Popular (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat C. Arredondo Diaz)

15.1.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 13/19


