
Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2013 r. — Niderlandy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-261/13) 

(2013/C 189/59) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. 
Bulterman i J. Langer, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności 
rozporządzenia nr 119/2013, o ile art. 1 ust. 2 rozporzą
dzenia nr 119/2013 nie może zostać oddzielony od pozos
tałych przepisów tego rozporządzenia. Artykuł 1 ust. 2 
rozporządzenia nr 119/2013 stanowi centralny przepis 
rozporządzenia nr 119/2013 i jeśli art. 1 ust. 2 miałby 
zostać uchylony to pozostałe przepisy są w związku z 
tym pozbawione znaczenia; 

— tytułem żądania ewentualnego: stwierdzenie nieważności art. 
1 ust. 2 rozporządzenia nr 119/2013; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 5 ust. 3 
rozporządzenia nr 2494/95 ( 1 ), ponieważ Eurostat został 
uznany za jednostkę redagującą i uzupełniającą podręcznik. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 13 ust. 2 TFUE, 
ponieważ Eurostat został upoważniony do zredagowania i 
uzupełnienia prawnie wiążącego podręcznika. 

3) Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 338 ust. 1 TFUE, 
ponieważ na potrzeby stworzenia zharmonizowanych 
wskaźników cen konsumpcyjnych skorzystano z podręcz
nika a nie z jednego z instrumentów prawnych, wymienio
nych w art. 288 TFUE. 

4) Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 5 ust. 3 i art. 14 
ust. 3 rozporządzenia nr 2494/95 w związku z art. 5a 
decyzji 1999/468 ( 2 ), ponieważ przewidziane zostało inne 
postępowanie aniżeli procedura regulacyjna połączona z 
kontrolą. 

5) Zarzut piąty dotyczący naruszenia art. 291 TFUE w związku 
z rozporządzeniem 182/2011 ( 3 ), ponieważ na potrzeby 
sporządzenia i uzupełnienia podręcznika nie została przewi
dziana procedura wymagana przez rozporządzenie 
nr 182/2011. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 
1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsum
pcyjnych (Dz.U. L 257, s. 1) 

( 2 ) Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 
(Dz.U. L 184, s. 23) 

( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55, s. 13) 

Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2013 r. — Sigla 
przeciwko OHIM (VIPS CLUB) 

(Sprawa T-673/11) ( 1 ) 

(2013/C 189/60) 

Język postępowania: hiszpański 

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012 

Postanowienie Sądu z dnia 6 maja 2013 r. — Koinopraxia 
Touristiki Loutrakiou przeciwko Komisji 

(Sprawa T-498/12) ( 1 ) 

(2013/C 189/61) 

Język postępowania: grecki 

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013
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