
Postanowienie Sądu z dnia 19 lutego 2013 r. — Beninca 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-418/12) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Dorozumiana odmowa dostępu — Interes 
prawny — Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi 

— Umorzenie postępowania) 

(2013/C 108/69) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Jürgen Beninca (Frankfurt nad Menem, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat C. Zschocke) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: F. Clotuche- 
Duvieusart, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie odmowy przyznania dostępu 
do danego dokumentu. 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Jürgena Benincę. 

( 1 ) Dz.U. C 366 z 24.11.2012. 

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r. — 
Słowenia przeciwko Komisji 

(Sprawa T-507/12 R) 

(Środek tymczasowy — Pomoc państwa — Decyzja uznająca 
pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej 
odzyskanie od beneficjenta — Wniosek o zawieszenie 

wykonania — Brak pilnego charakteru) 

(2013/C 108/70) 

Język postępowania: słoweński 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Słowenii (przedstawiciele: V. Klemenc 
i A. Grum, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: É. Gippini 
Fournier, D. Kukovec i T. Maxian Rusche, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2012) 
6345 wersja ostateczna z dnia 19 września 2012 r. dotyczącej 
środków przyjętych na rzecz przedsiębiorstwa Elan d.o.o. 
[(SA.26379 (C-13/2010) (ex NN 17/2010)]. 

Sentencja 

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 31 grudnia 2012 r. — 
Łaszkiewicz przeciwko OHIM — Capital Safety Group 

EMEA (PROTEKT) 

(Sprawa T-576/12) 

(2013/C 108/71) 

Język skargi: polski 

Strony 

Strona skarżąca: Grzegorz Łaszkiewicz (Łódź, Polska) (przedsta
wiciel: J. Gwiazdowska, radca prawny) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Capital 
Safety Group EMEA, SAS (Carros Cedex, Francja) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z dnia 
24 października 2012 r. w sprawie R 700/2011-4. w cało 
ści; 

— wydanie ostatecznego wyroku — jeżeli pozwala na to stan 
postępowania — poprzez dopuszczenie do rejestracji zgło
szenia wspólnotowego znaku towarowego nr 8478331; 

— ewentualnie — jeżeli pozwala na to stan postępowania — 
skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez 
Czwartą Izbę Odwoławczą, zgodnie z wiążącymi kryteriami 
ustanowionymi przez Trybunał Sprawiedliwości; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym także 
kosztami poniesionymi przez skarżącego w postępowaniu 
przed Izbą Odwoławczą i Wydziałem Sprzeciwów Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego;
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