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A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Fruits de Ponent kontra Bizottság
(T-290/16. sz. ügy) (1)
(„Szerződésen kívüli felelősség – Mezőgazdaság – Őszibarack- és nektarinpiac – A 2004. évi kampány
során keletkezett zavarok – Orosz embargó – A termelők ideiglenes támogatására szolgáló rendkívüli
intézkedések – A 913/2014/EU és a 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet – Magánszemélyek
számára jogokat keletkeztető jogszabály – Gondossági kötelezettség és a megfelelő ügyintézés elve –
Kellően súlyos megsértés – Okozati összefüggés”)
(2019/C 82/47)
Az eljárás nyelve: spanyol
Felek
Felperes: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs [Spanyolország]) (képviselők: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset és
A. Sellés Marco ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben I. Galindo Martín és K. Skelly meghatalmazottak, majd I. Galindo Martín)

Az ügy tárgya
Az EUMSZ 268. cikkre alapított, a felperes három tagjánál az őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes és
rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. augusztus 21-i 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet (HL 2014. L 248., 1. o.) és a az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes
rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról
szóló, 2014. augusztus 29-i 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2014. L 259., 1. o.)
elfogadásával kapcsolatos cselekményei és mulasztásai miatt állítólag keletkezett kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.
2) A Törvényszék a Fruits de Ponent, SCCL-t kötelezi a költségek viselésére.

(1)

HL C 270., 2016.7.25.

A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Ville de Paris, Ville de Bruxelles és Ayuntamiento de
Madrid kontra Bizottság
(T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz. ügy) (1)
(„Környezet – (EU) 2016/646 rendelet – A könnyű személy és haszongépjárművek szennyezőanyag
kibocsátásai (Euro 6) – A nitrogén oxid kibocsátások nem túllépendő értékeinek (NTE értékek)
meghatározása valós vezetési feltételek melletti vizsgálatok (RDE vizsgálatok) során – Megsemmisítés
iránti kereset – Az önkormányzati hatóság egyes járművek közlekedésének korlátozására vonatkozó
jogköre a környezetvédelem terén – Közvetlen érintettség – Elfogadhatóság – A Bizottság hatáskörének
hiánya – A magasabb szintű jogi normák tiszteletben tartása – A megsemmisítés joghatásainak időbeli
módosítása – Szerződésen kívüli felelősség – Az imázst és a jóhírnevet ért állítólagos kár megtérítése”)
(2019/C 82/48)
Az eljárás nyelve: spanyol és francia
Felek
Felperes a T-339/16. sz. ügyben: Ville de Paris (Franciaország) (képviselő: J. Assous ügyvéd)
Felperes a T-352/16. sz. ügyben: Ville de Bruxelles (Belgium) (képviselők: M. Uyttendaele és S. Kaisergruber ügyvédek)

HU

2019.3.4.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/43

Felperes a T-391/16. sz. ügyben: Ayuntamiento de Madrid (Spanyolország) (képviselő: F. Zunzunegui Pastor ügyvéd)
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano és J.-F. Brakeland meghatalmazottak)

Az ügy tárgya
Egyrészt a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő
módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet (HL 2016. L 109., 1. o.) megsemmisítése iránt az
EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelmek, és másrészt a Ville de Paris ugyanezen rendelet elfogadásának
eredményeként elszenvedett kárának megtérítése iránt az EUMSZ 268. cikk alapján benyújtott kérelem

Az ítélet rendelkező része
1) A Törvényszék a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő
módosításáról szóló, 2016. április 20-i (EU) 2016/646 bizottsági rendelet II. mellékletének 2. pontját megsemmisíti abban a
részében, amelyben az a 715/2007 rendelet alkalmazásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet
IIIA. mellékletének 2.1.1. és 2.1.2. pontjában megállapítja a nitrogén-oxidok tömegét illetően a végső CFpollutant megfelelési
tényező értékét és az átmeneti CFpollutant megfelelési tényező értékét.
2) A Törvényszék a kereseteket ezt meghaladó részükben elutasítja.
3) A jelen rendelkező rész 1. pontja értelmében megsemmisített rendelkezés joghatásai az e rendelkezések helyébe lépő új szabályozás
észszerű határidőn belül való elfogadásáig fennmaradnak; e határidő nem haladhatja meg a jelen ítélet jogerőre emelkedésétől
számított tizenkét hónapot.
4) Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint Párizs város, Brüsszel város és az ayuntamiento de Madrid költségei részéről
felmerült költségek felét.

(1)

HL C 314., 2016. 8. 29.

A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Schubert és társai kontra Bizottság
(T-530/16. sz. ügy) (1)
(„Közszolgálat – Díjazás – A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves
kiigazítása – 422/2014/EU rendelet és 423/2014/EU rendelet – A díjazás és a nyugdíj 2011. és 2012. évre
vonatkozó kiigazítása – Indokolási kötelezettség – Arányosság – Bizalomvédelem – A szociális párbeszédre
vonatkozó szabályok”)
(2019/C 82/49)
Az eljárás nyelve: francia
Felek
Felperesek: Ludwig Schubert (Overijse, Belgium) és az ítélet mellékletében megnevezett 6 felperes (képviselők: C. BernardGlanz, N. Flandin és S. Rodrigues ügyvédek)
Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: J. Currall és G. Gattinara, később: G. Gattinara és L. Radu Bouyon
meghatalmazottak)
Az alperest támogató beavatkozók: Európai Parlament (képviselők: E. Taneva és M. Ecker meghatalmazottak); az Európai Unió
Tanácsa (képviselők kezdetben: M. Bauer és M. Veiga, később: M. Bauer és R. Meyer meghatalmazottak)

