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Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 24 września 2019 r. – CX/Komisja

(Sprawa T-605/17) (1)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Decyzja Komisji o odzyskaniu wynagrodzenia wypłaconego 
skarżącemu – Nota debetowa nakazująca odzyskanie spornych kwot – Zastąpienie w toku postępowania 

zaskarżonych aktów – Odstąpienie od czynności zmierzających do odzyskania spornych kwot – Następcza 
bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

(2019/C 423/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CX (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i D. Milanowska, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu wynagrodzenia wypłaconego od 
listopada 2013 do października 2016.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 374 z 6.11.2017.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 18 września 2019 r. – ClientEarth/Komisja

(Sprawa T-677/17) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Rynek wewnętrzny – Środowisko naturalne – Rozporządzenie (UE) 
2017/1154 – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania)

(2019/C 423/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ClientEarth (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: A. Jones, barrister)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Becker, G. Gattinara i M. Huttunen, pełnomocnicy)



C 423/52 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2019

Przedmiot

Oparta na art. 263 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności części rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1154 z dnia 7 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1151 uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażer-
skich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniają-
cego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażer-
skich i użytkowych (Euro 6) (Dz.U. 2017, L 175, s. 708).

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 392 z 20.11.2017.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 25 września 2019 r. – Triantafyllopoulos i in./EBC

(Sprawa T-451/18) (1)

(Skarga o odszkodowanie – Szkoda, jaką mieli ponieść skarżący wskutek braku kontroli sprawowanej nad 
achajskim bankiem spółdzielczym przez Bank Grecji i EBC – Termin przedawnienia – Artykuł 46 statutu 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Związek przyczynowy – Skarga w części oczywiście 
niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

(2019/C 423/66)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Panagiotis Triantafyllopoulos (Patras, Grecja) i 487 pozostałych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w 
załączniku do postanowienia (przedstawiciel: adwokat N. Ioannou)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: C. Hernandez Saseta i M. Anastasiou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody, jaką skarżący mieli ponieść wskutek niewystarczającego nadzoru ze strony EBC 
nad Trapeza tis Ellados (Bankiem Grecji), który z kolei sprawował niewystarczający nadzór nad Achaïki Synetairistiki Trapeza SYN.PE 
(achajskim bankiem spółdzielczym, Grecja), w którym posiadają oni udziały.
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