
— pozwane nie były upoważnione do umieszczenia w 
wykazie skarżących na tej jedynie podstawie, że byli 
członkami rządu Zimbabwe utworzonym przez 
ZANU-PF lub byli powiązani z takimi osobami. 

— Pozwane nie były upoważnione do umieszczenia skarżą
cych w wykazie na podstawie niejasnych i niepotwier
dzonych informacji o przestępczych zachowaniach, 
które miały mieć miejsce w przeszłości, w wielu przy
padkach przed powstaniem Rządu Jedności Narodowej. 

3) Zarzut trzeci, dotyczący faktu, że pozwane nie podały 
właściwych i wystarczających powodów objęcia osób i 
podmiotów spornymi środami. 

4) Zarzut czwarty, dotyczący faktu, że pozwane nie przestrze
gały prawa skarżących do obrony oraz do skutecznej 
ochrony sądowej, ponieważ: 

— pozwane nie podały szczegółów ani nie przytoczyły 
dowodów na poparcie niejasnych twierdzeń o przestęp
czych zachowaniach oraz 

— pozwane nie umożliwiły skarżącym przedstawienia ich 
stanowiska na temat sprawy i dowodów przeciwko nim. 

5) Zarzut piąty, dotyczący faktu, żer pozwane naruszyły — bez 
uzasadnienia i nieproporcjonalnie — prawa podstawowe 
skarżących, w tym prawo do ochrony własności, działalno 
ści, dobrego imienia oraz życia prywatnego i rodzinnego. 

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2012 r. — PAN Europe 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-192/12) 

(2012/C 194/43) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) 
(Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat J. Rutteman) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie decyzji Komisji z dnia 9 marca 2012 r. za 
niezgodną z rozporządzeniem nr 1367/2006/WE ( 1 ) i 
Konwencją o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska („Konwencją z 
Aarhus”); 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 marca 
2012 r.; 

— nakazanie Komisji dokonania oceny co do istoty wniosku o 
wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej z dnia 20 
grudnia 2010 r. w terminie wyznaczonym przez Sąd; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący tego, że pozwana niesłusznie 
uznała, iż skarżąca nie spełniała przesłanek ustanowionych 
w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006, ponieważ w 
chwili złożenia wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury 
odwoławczej skarżąca istniała już dłużej niż dwa lata. 

2) Zarzut drugi dotyczący tego, że pozwana niesłusznie stwier
dziła, iż rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
1143/2011 ( 2 ) nie można uznać za akt administracyjny w 
rozumieniu art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006 
zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 lit. g) tego 
rozporządzenia, ponieważ decyzja zatwierdzająca 
prochloraz jest w wystarczającym stopniu zindywidualizo
wana, jeśli chodzi o jej skutki i treść, aby stanowić akt 
administracyjny w rozumieniu art. 10 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 1367/2006. 

( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postano
wień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społe
czeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspól
noty (Dz.U. L 264, s. 13). 

( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1143/2011 z dnia 10 
listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej 
prochloraz, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i decyzji 
Komisji 2008/934/WE (Dz.U L 293, s. 26) 

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2012 r. — MIP Metro 
przeciwko OHIM — Holsten-Brauerei (H) 

(Sprawa T-193/12) 

(2012/C 194/44) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & 
Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J.C. 
Plate i R. Kaase) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: -Brauerei 
AG (Hamburg, Niemcy)
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