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2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Fruits de Ponent / Komisija
(Byla T-290/16) (1)
(Deliktinė atsakomybė — Žemės ūkis — Persikų ir nektarinų rinkos — 2012 ūkiniais metais patirti
sukrėtimai — Rusijos embargas — Išskirtinės laikinosios paramos augintojams priemonė — Deleguotieji
reglamentai (ES) Nr. 913/2014 ir 923/2014 — Teisės normos, kuriomis asmenims suteikiamos teisės —
Rūpestingumo pareiga ir gero administravimo principas — Pakankamai akivaizdus pažeidimas —
Priežastinis ryšys)
(2019/C 82/47)
Proceso kalba: ispanų
Šalys
Ieškovė: Fruits de Ponent, SCCL (Alkarasas, Ispanija), atstovaujama advokatų M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset
ir A. Sellés Marco
Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama I. Galindo Martín ir K. Skelly, vėliau – I. Galindo Martín

Dalykas
SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti trijų ieškovės narių, kaip įtariama, patirtą žalą dėl Komisijos veiksmų ir
neveikimo, kiek tai susiję su 2014 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 913/2014, kuriuo
nustatomos išskirtinės laikinosios paramos persikų ir nektarinų augintojams priemonės (OL L 248, 2014, p. 1), ir
2014 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 932/2014, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios
paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 913/
2014 (OL L 259, 2014, p. 2).

Rezoliucinė dalis
1. Atmesti ieškinį.
2. Priteisti iš Fruits de Ponent, SCCL bylinėjimosi išlaidas.

(1)

OL C 270, 2016 7 25.

2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Ville de Paris, Ville de Bruxelles ir
Ayuntamiento de Madrid / Komisija
(Sujungtos bylos T-339/16, T-352/16 ir T-391/16) (1)
(Aplinka — Reglamentas (ES) 2016/646 — Išmetamieji teršalai iš lengvųjų keleivinių ir komercinių
transporto priemonių (euro 6) — Išmetamų azoto oksidų kiekio neviršytinų verčių (NTE) nustatymas
atliekant įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamo teršalų kiekio (ĮVSITK) bandymus — Ieškinys dėl
panaikinimo — Savivaldybės institucijos, veikiančios aplinkos apsaugos srityje, įgaliojimai riboti tam
tikrų transporto priemonių eismą — Tiesioginė sąsaja — Priimtinumas — Komisijos įgaliojimų
nebuvimas — Viršesnių teisės normų laikymasis — Panaikinimo padarinių išdėstymas laiko atžvilgiu —
Deliktinė atsakomybė — Tariamos žalos įvaizdžiui ir reputacijai atlyginimas)
(2019/C 82/48)
Proceso kalba: ispanų ir prancūzų
Šalys
Ieškovas byloje T-339/16: Ville de Paris (Prancūzija), atstovaujamas advokato J. Assous
Ieškovas byloje T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgija), atstovaujamas advokatų M. Uyttendaele ir S. Kaisergruber
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Ieškovė byloje T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Ispanija), atstovaujama advokato F. Zunzunegui Pastor
Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano ir J.-F. Brakeland

Dalykas
SESV 263 straipsniu grindžiami prašymai panaikinti 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/646, kuriuo
iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių
transporto priemonių (euro 6) (OL L 109, 2016, p. 1), ir SESV 268 straipsniu grindžiamas prašymas atlyginti žalą, kurią
Paryžiaus miestas patyrė dėl šio reglamento priėmimo

Rezoliucinė dalis
1. Panaikinti 2016 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/646, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 692/
2008 dėl išmetamųjų teršalų kiekio iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 6), II priedo 2 punktą, tiek, kiek
juo 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamento Nr. 692/2008, įgyvendinančio Reglamentą (EB) Nr. 715/2007, IIIA priedo 2.1.1
ir 2.1.2 punktuose nustatoma azoto oksidų masės galutinio atitikties koeficiento CF teršalo vertė ir laikinojo atitikties koeficiento CF
teršalo vertė.
2. Atmesti likusią ieškinio dalį.
3. Palikti galioti pagal šio sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą panaikintos nuostatos padarinius, kol per pagrįstą terminą bus
priimtas naujas šias nuostatas keičiantis teisės aktas, o šis terminas negali būti ilgesnis kaip dvylika mėnesių nuo šio sprendimo
įsigaliojimo dienos.
4. Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Paryžiaus miesto, Briuselio miesto ir Ayuntamiento de Madrid patirtų
bylinėjimosi išlaidų.

(1)

OL C 314, 2016 8 29.

2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Schubert ir kt. / Komisija
(Byla T-530/16) (1)
(Viešoji tarnyba — Darbo užmokestis — Metinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų
patikslinimas — Reglamentai (ES) Nr. 422/2014 ir 423/2014 — Darbo užmokesčio ir pensijų
patikslinimas už 2011 ir 2012 m. — Pareiga motyvuoti — Proporcingumas — Teisėti lūkesčiai —
Socialinio dialogo taisyklės)
(2019/C 82/49)
Proceso kalba: prancūzų
Šalys
Ieškovai: Ludwig Schubert (Overeisė, Belgija) ir 6 kiti ieškovai, kurių pavardės pateiktos sprendimo priede, atstovaujami
advokatų C. Bernard-Glanz, N. Flandin ir S. Rodrigues
Atsakovė: Europos Komisija, iš pradžių atstovaujama J. Currall ir G. Gattinara, vėliau – G. Gattinara ir L. Radu Bouyon
Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Europos Parlamentas, atstovaujamas E. Taneva ir M. Ecker, ir Europos Sąjungos Taryba,
iš pradžių atstovaujama M. Bauer ir M. Veiga, vėliau – M. Bauer ir R. Meyer

