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Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 23 maja 2019 r. — Steinhoff i in./EBC

(Sprawa T-107/17) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Polityka gospodarcza i pieniężna — EBC — Krajowe banki centralne —
 Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — Udział sektora prywatnego — Klauzule wspólnego działania —

 Obowiązkowa zamiana greckich instrumentów dłużnych — Wierzyciele prywatni — Opinia EBC —
 Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej prawa jednostkom — Zasada „pacta sunt 

servanda” — Artykuł 17 ust. 1 i 2 karty praw podstawowych — Artykuł 63 ust. 1 TFUE — Artykuł 124 TFUE)

(2019/C 230/36)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Frank Steinhoff (Hamburg, Niemcy), Ewald Filbry (Dortmund, Niemcy), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-For-
chheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Niemcy), Werner Bäcker (Rodgau, Niemcy), EMB Consulting SE (Mühltal, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci O. Hoepner i D. Unrau)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: O. Heinz i G. Várhelyi, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata H.G. 
Kamanna)

Przedmiot

Żądanie oparte na art. 268 TFUE, zmierzające do uzyskania naprawienia szkody, jaką skarżący mieli ponieść w związku z tym, że w 
swojej opinii z dnia 17 lutego 2012 r. (CON/2012/12) EBC nie zwrócił Republice Greckiej uwagi na nielegalny charakter planowanej 
restrukturyzacji greckiego długu publicznego przez wymianę obligacyjnych instrumentów dłużnych.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Frank Steinhoff, Ewald Filbry, Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, Werner Bäcker i 
EMB Consulting SE zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 129 z 24.4.2017.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 14 maja 2019 r. — Marinvest i Porting/Komisja

(Sprawa T-728/17) (1)

(Pomoc państwa — Portowa infrastruktura rekreacyjna — Koncesja na zarządzanie portem oraz dostarczanie 
infrastruktury i usług bez rekompensaty ekonomicznej — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa — Wpływ 

na wymianę handlową między państwami członkowskimi)

(2019/C 230/37)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Marinvest d.o.o. (Izola, Słowenia) i Porting d.o.o. (przedstawiciele: adwokaci G. Cecovini Amigoni i L. Daniele)
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