
Postanowienie Sądu z dnia 26 października 2017 r. – Federcaccia Toscana i in. / Komisja

(Sprawa T-562/15) (1)

(Środowisko naturalne — Ochrona dzikiego ptactwa — Gatunki łowne — Warunki, które muszą być 
spełnione przez krajowe przepisy łowieckie — Harmonizacja kryteriów stosowania art. 7 ust. 4 dyrektywy 

2009/147/WE — Okres zakazu polowań w Toskanii)

(2018/C 032/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Federcaccia Toscana (Florencja, Włochy) i pięciu innych skarżących, których nazwiska lub nazwy są zawarte 
w załączniku do postanowienia (przedstawiciel: adwokat A. Bruni)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i C. Hermes, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 265 TFUE żądanie stwierdzenia, że Komisja bezprawnie zaniechała aktualizacji pewnych włoskich danych 
zawartych w dokumencie dotyczącym pojęć kluczowych, sporządzonym przez komitet ORNIS przewidziany w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dz.U. 2010, L 20, s. 7), oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji z dnia 6 października 
2014 r., wskazującego, że przedłużenie we Włoszech sezonu polowań na pewne gatunki ptaków nie jest zgodne 
z uregulowaniami europejskimi, oraz oparte na art. 268 żądanie zmierzające do uzyskania naprawienia szkody poniesionej 
rzekomo przez skarżących w wyniku braku aktualizacji włoskich danych przez Komisję

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Federcaccia Toscana i pozostali skarżący, których nazwiska lub nazwy są zawarte w załączniku, zostają obciążeni kosztami 
postępowania

(1) Dz.U. C 381 z 16.11.2015

Postanowienie Sądu z dnia 20 listopada 2017 r. – BikeWorld / Komisja

(Sprawa T-702/15) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Reprezentowanie przez adwokata niebędącego osobą trzecią — 
Niedopuszczalność)

(2018/C 032/43)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: BikeWorld GmbH (Sankt Ingbert, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat J. Jovy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, B. Stromsky oraz T. Maxian Rusche, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/151 z dnia 1 października 2014 r. 
w sprawie pomocy państwa SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz Nürburgring 
(Dz.U. 2016, L 34, s. 1).
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