
— nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz strony 
skarżącej odszkodowania z tytułu utraty możliwości 
zawarcia umowy; 

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty na rzecz strony 
skarżącej odszkodowania retorsyjnego; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami obsługi prawnej 
poniesionymi przez stronę pozwaną, a także innymi kosz
tami i wydatkami poniesionymi przez nią w związku z 
niniejszą skargą, nawet w wypadku oddalenia skargi. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) W zarzucie pierwszym strona skarżąca podnosi, że strona 
pozwana naruszyła przepisy prawa Unii, dokonując oceny 
ofert i wyłaniając zwycięzcę przetargu po upływie terminu 
ważności ofert. 

2) W zarzucie drugim strona skarżąca utrzymuje, że strona 
pozwana naruszyła przepisy prawa Unii poprzez niedopeł
nienie obowiązku uzasadnienia. Strona pozwana przedsta
wiła stronie skarżącej sprawozdanie z oceny ofert, które nie 
zawierało żadnych konkretnych komentarzy dotyczących 
oferty strony skarżącej. 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2013 r. — 
Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln przeciwko 

OHIM (Original Eau de Cologne) 

(Sprawa T-556/13) 

(2013/C 367/66) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller, Köln eV 
(Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Schulte-Beckhau
sen) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 21 sierpnia 2013 r. (R 2064/2012-4); 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania sądo
wego oraz postępowania przed izbą odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Original Eau de Cologne” dla towarów należących do klasy 3 
‒ zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 10 787 794 

Decyzja eksperta: Odmowa rejestracji 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) 
rozporządzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2013 r. — 
Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji 

(Sprawa T-561/13) 

(2013/C 367/67) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz 
Abad, Abogado del Estado) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji w 
zakresie, w jakim wyłącza ona wydatki poniesione przez 
Królestwo Hiszpanii w ramach pomocy „Indemnizaciones 
Compensatorias de las Desventajas Naturales” (dodatki 
wyrównawcze z tytułu niekorzystnych warunków natural
nych, zwane dalej ICDN) przewidzianej w planie rozwoju 
obszarów wiejskich w Galicji w latach 2007-2013 na kwotę 
757 968,97 EUR odpowiadającą pojęciu „niekorzystnych 
warunków naturalnych”; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga dotyczy decyzji wykonawczej Komisji 
2013/433/UE z dnia 13 sierpnia 2013 r. wyłączającej z finan
sowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).
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