
— obciążenie Komisji kosztami przedstawicieli i innymi kosz
tami niniejszej sprawy, 

— nakazanie Komisji zwrotu wypłaconych kwot wraz z odpo
wiadającymi im odsetkami za zwłokę. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy oparty na naruszeniu ustalonej procedury. 

— W tym zakresie podnosi, że informacje dotyczące spra
wozdania z audytu zostały przekazane osobie trzeciej 
pozostającej poza stosunkiem pomiędzy agencją wyko
nawczą a stroną powodową. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia obowiązku uzasadniania 
decyzji. 

— W tym zakresie podnosi, że decyzja o odzyskaniu 
pozbawiona jest stosownego uzasadnienia w zakresie, 
w jakim agencja wykonawcza wystosowała wobec 
skarżącej wezwanie do zapłaty wraz z załączonym spra
wozdaniem z audytu. 

3) Zarzut trzeci dotyczący naruszenia prawa do obrony. 

— W tym zakresie podnosi, że w trakcie postępowania 
nigdy nie mogła przedstawić swojego punktu widzenia 
odnośnie do stosowności i właściwości zarzucanych 
okoliczności, a w szczególności w kwestii tych wszyst
kich dokumentów, które Komisja wzięła pod uwagę 
przy uzasadnianiu swojego twierdzenia odnośnie do 
istnienia naruszenia prawa Unii. 

4) Czwarty zarzut dotyczący naruszenia zasady ochrony słusz
nych oczekiwań. 

— W tym zakresie twierdzi, że od czasu zawarcia umowy 
w kwietniu 2009 r. do kwietnia 2013 r. agencja egze
kucyjna nie wyraziła żadnego sprzeciwu co do sposobu 
wykonywania projektu. 

5) Zarzut piąty oparty na nadużyciu władzy. 

— W tym zakresie twierdzi się, że Komisja nie poinformo
wała skarżącej o okolicznościach, które można by jej 
zarzucić, ani też nie dała jej możliwości bycia wysłu
chaną przed wydaniem sankcji. 

6) Wreszcie, skarżąca podnosi naruszenie zasady proporcjonal
ności. 

Skarga wniesiona w dniu 28 czerwca 2013 r. — CN 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-343/13) 

(2013/C 245/17) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: CN (Brumath, Francja) (przedstawiciel: M. 
Velardo, avvocato) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— zasądzenie zapłaty przez Unię Europejską i Parlament Euro
pejski na rzecz skarżącego tytułem poniesionej szkody 
materialnej kwoty 1 000 EUR wraz z odsetkami oblicza
nymi według stopy 6,75 %; 

— zasądzenie zapłaty przez Unię Europejską i Parlament Euro
pejski na rzecz skarżącego tytułem poniesionej szkody 
niematerialnej kwoty 40 000 EUR wraz z odsetkami obli
czanymi według stopy 6,75 % 

— obciążenie Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 
kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej skardze CN, były emerytowany urzędnik Rady 
stara się uzyskać odszkodowanie za szkodę materialną i niema
terialną poniesioną w wyniku opublikowania na stronie Parla
mentu Europejskiego, dostępnej również z zewnątrz, wyciągu z 
przedstawionej przez skarżącego petycji zawierającej szereg 
danych osobowych w tym również informacje dotyczące jego 
stanu zdrowia oraz obecności w jego rodzinie osoby niepełnos
prawnej. 

Dane zostały szeroko rozpowszechnione zważywszy, że 
wpisanie w wyszukiwarce Google nazwiska skarżącego umożli
wiało dotarcie do opublikowanego przez Parlament wyciągu z 
petycji. 

Pomimo żądań skarżącego Parlament nie usunął opublikowa
nych danych osobowych, lecz dokonał ich usunięcia dopiero 
później, w następstwie interwencji prawnika.
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W celu uzasadnienia bezprawności zachowania Parlamentu 
skarżący powołuje się na: 

1) naruszenie art. 8 europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności; 

2) naruszenie art. 8 Karty praw podstawowych; 

3) naruszenie art. 22 Konwencji o prawach osób niepełnos
prawnych przyjętej w dniu 13 grudnia 2006 i ratyfikowanej 
przez Unię Europejską w dniu 23 grudnia 2010 r.; 

4) naruszenie rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2013 r. — Construcción, 
Promociones e Instalaciones przeciwko OHIM — Copisa 
Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA 

INDUSTRIAL) 

(Sprawa T-345/13) 

(2013/C 245/18) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA 
(Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. Seijo Veiguela 
i J.L. Rivas Zurdo) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Copisa 
Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL (L’Hospitalet de 
Llobregat, Hiszpania) 

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 10 kwietnia 2013 r. w 
sprawie R 1935/2012-2, na mocy której dopuszczono do 
rejestracji słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy nr 
9 600 313 „CPI COPISA INDUSTRIAL” oraz obciążenie 
kosztami postępowania strony pozwanej i w przypadku 
wstąpienia do postępowania — interwenienta. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Copisa Proyectos y 
Mantenimientos Industriales, SL 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „CPI COPISA INDUSTRIAL” dla 
usług z klasy 37 — zgłoszenie nr 9 600 313 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny 
krajowy znak towarowy zawierający elementy słowne „Cpi 
construcción promociones e instalaciones, s.a.” i wpisana do 
rejestru krajowego pod numerem 85 647 nazwa handlowa 
„Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. — C.P.I.” dla 
usług z klasy 37 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Oddalenie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009; 

— Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009; 

— Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2013 r. — Republika 
Grecka przeciwko Komisji 

(Sprawa T-346/13) 

(2013/C 245/19) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias, X. 
Basakou i A. Vasilopoulou) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 
2013/214/UE z dnia 2 maja 2013 r. wyłączającej z finan
sowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione 
przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Euro
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) [notyfikowanej jako doku
ment nr C(2013) 2436] (Dz.U. L 123, s. 11) w części, w 
której dotyczy ona Republiki Greckiej oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania
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