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Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Fruits de Ponent/Commissie
(Zaak T-290/16) (1)
[„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Landbouw — Markten van perziken en nectarines —
Verstoringen gedurende het verkoopseizoen 2014 — Russisch embargo — Tijdelijke buitengewone
maatregelen ter ondersteuning van producenten — Gedelegeerde verordeningen (EU) nrs. 913/2014 en
923/2014 — Rechtsregels die ertoe strekken particulieren rechten toe te kennen — Zorgvuldigheidsplicht
en beginsel van behoorlijk bestuur — Voldoende gekwalificeerde schending — Causaal verband”]
(2019/C 82/47)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partij: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Spanje) (vertegenwoordigers: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina
Hoset en A. Sellés Marco, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk I. Galindo Martín en K. Skelly, vervolgens
I. Galindo Martín, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 268 VWEU tot vergoeding van de schade die drie leden van verzoekster zouden hebben geleden
ten gevolge van handelingen en verzuimen van de Commissie in verband met de vaststelling van gedelegeerde verordening
(EU) nr. 913/2014 van de Commissie van 21 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter
ondersteuning van producenten van perziken en nectarines (PB 2014, L 248, blz. 1), en gedelegeerde verordening (EU)
nr. 932/2014 van de Commissie van 29 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter
ondersteuning van producenten van bepaalde soorten groenten en fruit en tot wijziging van gedelegeerde verordening
nr. 913/2014 (PB 2014, L 259, blz. 2).

Dictum
1) Het beroep wordt afgewezen.
2) Fruits de Ponent, SCCL wordt verwezen in de kosten.
(1)

PB C 270 van 25.7.2016.

Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de
Madrid/Commissie
(Gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16) (1)
[„Milieu — Verordening (EU) 2016/646 — Vervuilende emissies van lichte personen- en
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) — Vaststelling, wat de uitstoot van stikstofoxide betreft, van de waarden die
niet mogen worden overschreden (not-to-exceed — NTE) bij tests die worden uitgevoerd in reële
rijomstandigheden (Real Driving Emissions — RDE) — Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheden van
met milieubescherming belaste gemeentelijke autoriteiten om voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende
maatregelen op te leggen — Rechtstreekse geraaktheid — Ontvankelijkheid — Onbevoegdheid van de
Commissie — Eerbiediging van hogere rechtsnormen — Werking in de tijd van de gevolgen van een
nietigverklaring — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Vergoeding van beweerde imago- en
reputatieschade”]
(2019/C 82/48)
Procestalen: Spaans en Frans
Partijen
Verzoekende partij in zaak T-339/16: Ville de Paris (Frankrijk) (vertegenwoordiger: J. Assous, advocaat)
Verzoekende partij in zaak T-352/16: Stad Brussel (België) (vertegenwoordigers: M. Uyttendaele en S. Kaisergruber, advocaten)
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Verzoekende partij in zaak T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spanje) (vertegenwoordiger: F. Zunzunegui Pastor, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano en J.-F. Brakeland,
gemachtigden)

Voorwerp
Ten eerste, verzoeken krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van verordening (EU) nr. 2016/646 van
de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van verordening (EG) nr. 692/2008, wat de emissies van lichte personen- en
bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109, blz. 1), en, ten tweede, verzoek krachtens artikel 268 VWEU strekkende tot
vergoeding van de schade die de Stad Parijs stelt te hebben geleden door de vaststelling van die verordening.

Dictum
1) Punt 2 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van verordening (EG)
nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft, wordt nietig verklaard voor zover daarbij, in
de punten 2.1.1 en 2.1.2 van bijlage III A bij verordening nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering van
verordening (EG) nr. 715/2007, de waarde van de definitieve uitstootconformiteitsfactor (Conformity Factor — CF) en de waarde
van de tijdelijke uitstootconformiteitsfactor voor de massa stikstofoxiden (NOx) worden vastgesteld.
2) De beroepen worden verworpen voor het overige.
3) De gevolgen van de krachtens punt 1 van het onderhavige dictum nietig verklaarde bepalingen worden gehandhaafd totdat binnen een
redelijke termijn een nieuwe regeling is vastgesteld ter vervanging van die bepalingen, zonder dat die periode langer mag duren dan
twaalf maanden vanaf de datum waarop het onderhavige arrest gevolgen sorteert.
4) De Europese Commissie draagt haar eigen kosten alsook de helft van de kosten van Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de
Madrid.

(1)

PB C 314 van 29.8.2016.

Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Schubert e.a./Commissie
(Zaak T-530/16) (1)
[„Openbare dienst — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de
ambtenaren en de andere personeelsleden — Verordeningen (EU) nrs. 422/2014 en 423/2014 —
Aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen voor de jaren 2011 en 2012 — Motiveringsplicht —
Evenredigheid — Gewettigd vertrouwen — Regels voor de sociale dialoog”]
(2019/C 82/49)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Ludwig Schubert (Overijse, België) en 6 andere verzoekende partijen wier namen zijn opgenomen in de
bijlage bij het arrest (vertegenwoordigers: C. Bernard-Glanz, N. Flandin en S. Rodrigues, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Currall en G. Gattinara, vervolgens G. Gattinara
en L. Radu Bouyon, gemachtigden)
Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: E. Taneva en M. Ecker,
gemachtigden) en Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Bauer en M. Veiga, vervolgens M. Bauer
en R. Meyer, gemachtigden)

