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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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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Panagiotis Triantafyllopoulos i pozostali skarżący, których nazwiska zostały wymienione w załączniku do postanowienia, 
pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Bank Centralny (EBC).

(1) Dz.U. C 373 z 15.10.2018.

Sprawa T- Postanowienie Sądu z dnia 10 października 2019 r. – Aeris Invest/SRB

(Sprawa T-599/18) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka gospodarcza i pieniężna – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych – Program restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji wobec Banco Popular Español – Brak ostatecznej wyceny ex post Banco Popular 
Español – Akt niezaskarżalny – Niedopuszczalność)

(2019/C 423/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Aeris Invest Sàrl (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez i A. Sellés 
Marco)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (przedstawiciele: A. Valavanidou, I. Georgiopoulos i 
E. Muratori, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów B. Meyringa, S. Schelo, F. Málagę Diégueza, F. Fernándeza de Trocóniz Rob-
lesa, T. Klupscha, M. Bettermanna, S. Ianca i M. Rickerta)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności „decyzji SRB w sprawie niedokonywania ostatecznej wyceny ex post 
Banco Popular Español, SA przekazanej skarżącej pismem z dnia 14 września 2018 r.”.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Aeris Invest Sàrl zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 427 z 26.11.2018.
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