
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 19 września 2012 r. — 
Grecja przeciwko Komisji 

(Sprawa T-52/12 R) 

(Środki tymczasowe — Pomoc państwa — Wypłata rekom
pensat przez Grecki Zakład Ubezpieczeń Rolniczych (ELGA) w 
latach 2008 i 2009 — Decyzja stwierdzająca niezgodność 
pomocy z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej zwrot — 
Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni juris — 

Pilny charakter — Wyważenie interesów) 

(2012/C 355/57) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i 
S. Papaïoannou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. 
Triantafyllou i S. Thomas, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji 
2012/157/UE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie pomocy w 
formie rekompensat wypłacanych przez Grecki Zakład 
Ubezpieczeń Rolniczych (ELGA) w latach 2008 i 2009 
(Dz.U. 2012, L 78, s. 21). 

Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Komisji 2012/157/UE z dnia 7 
grudnia 2011 r. w sprawie pomocy w formie rekompensat wypła
canych przez Grecki Zakład Ubezpieczeń Rolniczych (ELGA) w 
latach 2008 i 2009 w zakresie, w jakim ta decyzja nakłada 
na Republikę Grecką obowiązek odzyskania od beneficjentów prze
kazanej pomocy. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2012 r. — 
CW przeciwko Radzie 

(Sprawa T-162/12) 

(2012/C 355/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: CW (Paryż, Francja) (przedstawiciel: A. Tekari, 
adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— orzeczenie, że skarga jest dopuszczalna i zasadna; 

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji 
2012/50/WPZiB ze wszystkimi jej skutkami w zakresie, w 
jakim dotyczy strony skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania, a także zasądzenie 
od niej kwoty 25 000 EUR tytułem kosztów niepodlegają
cych zwrotowi. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów, 
dotyczących: i) naruszenia przepisów procesowych i praw do 
obrony, ii) braku uzasadnienia prawnego, iii) naruszenia art. 1 
decyzji 2011/72/WPZiB ( 1 ) oraz niewystarczającego uzasadnie
nia, iv) błędu w ocenie oraz v) nieproporcjonalnego naruszenia 
prawa własności i swobody przedsiębiorczości. 

( 1 ) Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca 
środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji 
(Dz.U. L 28, s. 62) 

Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2012 r. — Harper 
Hygienics przeciwko OHMI — Clinique Laboratories 

(CLEANIC natural beauty) 

(Sprawa T-363/12) 

(2012/C 355/59) 

Język skargi: Polski 

Strony 

Strona skarżąca: Harper Hygienics S.A. (Warszawa, Polska) 
(przedstawiciel: R. Rumpel, radca prawny) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Clinique 
Laboratories LLC (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 25 maja 2012 r. (sprawa 
R 1134/2011-2) o odmowie rejestracji wspólnotowego 
znaku towarowego „CLEANIC natural beauty” dla towarów 
w klasach 3, 5 oraz 16; 

— Zmianę zaskarżonej decyzji poprzez rejestrację znaku dla 
wszystkich zgłoszonych towarów i usług; 

— Obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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