
Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w 
dniu 27 września 2012 r. w sprawie T-160/10 J 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, wniesione w 

dniu 3 grudnia 2012 r. przez J 

(Sprawa C-550/12 P) 

(2013/C 32/12) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: J (przedstawiciel: A. Auer, adwokat) 

Druga strona postępowania: Parlament Europejski 

Żądania wnoszącego odwołanie 

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o: 

— uchylenie w całości wyroku wydanego przez Sąd Unii Euro
pejskiej w dniu 27 września 2012 r. w sprawie T-160/10 
poprzez wydanie wyroku o następującej sentencji: „wyrok 
wydany przez Sąd Unii Europejskiej w dniu 27 września 
2012 r. w sprawie T-160/10 J przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu zostaje uchylony w całości. Parlament 
Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania”. 

W razie uznania skargi za dopuszczalną: 

— o uwzględnienie w całości przedstawionego w pierwszej 
instancji żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 marca 2010 r. 
o odrzuceniu petycji nr 1673/2009 z dnia 19 listopada 
2009 r.; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania w pierwszej instancji; 

tytułem żądania ewentualnego: 

— o odesłanie sprawy do Sądu w celu ponownego rozpozna
nia. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zdaniem wnoszącego odwołanie Sąd błędnie stwierdził brak 
naruszenia przez Komisję Petycji obowiązku uzasadnienia przy 
stwierdzeniu niedopuszczalności petycji wniesionej przez 
wnoszącego odwołanie. Podniósł on wyraźnie w swojej petycji 
naruszenie prawa własności oraz naruszenie przez władze 
austriackie dyrektywy 2004/48/WE ( 1 ). W decyzji o stwier
dzeniu niedopuszczalności petycji nie rozpatrzono owych naru
szeń prawa, w związku z czym wnoszący odwołanie nie był w 
stanie zrozumieć powodów, dla których Parlament Europejski 
uznał jego petycję za niedopuszczalną. 

Sąd uznał ponadto w sposób błędny z prawnego punktu widze
nia, że działania władz austriackich pozostawały bez związku ze 
stosowaniem prawa Unii. Władze austriackie skonfiskowały 
wnoszącemu odwołanie dokumenty objęte prawami własności 
intelektualnej bez odszkodowania. W związku z tym naruszono 
prawo własności intelektualnej wnoszącego odwołanie, co 
mieści się w zakresie zastosowania dyrektywy 2004/48/WE. 

( 1 ) Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelek
tualnej (Dz.U. L 157, s. 45, sprostowanie Dz.U. 2004, L 195, s. 16 i 
Dz.U. 2007, L 204, s. 27). 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 
4 października 2012 r. w sprawie T-215/10 Republika 
Grecka przeciwko Komisji, wniesione w dniu 3 grudnia 

2012 r. przez Republikę Grecką 

(Sprawa C-552/12 P) 

(2013/C 32/13) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: I. 
Chalkias i E. Leftheriotou, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącej odwołanie 

— Republika Grecka wnosi do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej o uwzględnienie niniejszego odwołania i uchy
lenie w całości zaskarżonego wyroku Sądu, zgodnie z tym, 
co przedstawia ona szczegółowo w dalszej części, oraz o 
obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

— W odniesieniu do korekt w sektorze bawełny, a w szcze
gólności w odniesieniu do zgodności systemu pomocy na 
produkcję bawełny z zintegrowanym systemem zarządzania 
i kontroli (ZSZiK), Republika Grecka wysuwa następujące 
zarzuty w swoim odwołaniu: 

— naruszenie prawa Unii Europejskiej: błędna wykładnia i 
błędne zastosowanie art. 6, art. 7, art. 10 ust. 1 i 2 lit. c) 
i e) oraz art. 17 rozporządzenia nr 1051/2001 – niewy
starczające uzasadnienie – naruszenie zasady proporcjo
nalności;
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