
Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: V. 
Melgar, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4 
lipca 2012 r. (sprawa R 2299/2011-2) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia słownego VALORES DE FUTURO jako wspólnoto
wego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 listopada 2013 r. — 
Oikonomopoulos przeciwko Komisji 

(Sprawa T-483/13) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Dochodzenie prowadzone przez OLAF — Skarga o 
odszkodowanie — Szkoda finansowa i krzywda poniesiona 
rzekomo przez skarżącego — Wniosek o zastosowanie 
środków tymczasowych — Niedopuszczalność — Brak 

pilnego charakteru) 

(2014/C 24/37) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Athanassios Oikonomopoulos (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i I. Zarzoura) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero 
Cruz i A. Sauka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych złożony w 
ramach skargi odszkodowawczej zmierzającej do naprawienia 
szkody, jaką skarżący poniósł w ramach swej działalności zawo
dowej, oraz uzyskania zadośćuczynienia za nadszarpnięcie repu
tacji, w wyniku rzekomo niezgodnych z prawem działań Euro
pejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 
w ramach dochodzenia prowadzonego przez jego personel. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2013 r. — Izsák i 
Dabis przeciwko Komisji 

(Sprawa T-529/13) 

(2014/C 24/38) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Balázs-Árpád Izsák (Marosvásárhely, Rumunia) i 
Attila Dabis (Budapeszt, Węgry) (przedstawiciel: adwokat J. 
Tordáné Petneházy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji 
C(2013) 4975 wersja ostateczna z dnia 25 lipca 2013 r. 
w sprawie wniosku o rejestrację inicjatywy obywatelskiej o 
nazwie „Polityka spójności w regionie na rzecz równości i 
zachowania kultury regionu”. 

— Nakazanie Komisji zarejestrowania wspomnianej inicjatywy i 
przyjęcia wszelkich innych wymaganych prawnie środków. 

— Obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi skarżący podnoszą następujące zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 4 ust. 2 
rozporządzenia (UE) nr 211/2011 ( 1 ) 

W ramach zarzutu pierwszego skarżący podnoszą, że ich 
inicjatywa obywatelska spełnia wszelkie wymogi niezbędne 
do jej zarejestrowania. Ponadto zdaniem skarżących twier
dzenie Komisji, że proponowana inicjatywa obywatelska 
wykracza w oczywisty sposób poza zakres kompetencji 
Komisji do przedłożenia projektu aktu prawnego Unii w 
celu wprowadzenia w życie Traktatów, jest bezpodstawne. 
Zdaniem skarżących w inicjatywie przestawiono propozycję 
mieszącą się w zakresie kompetencji określonym w art. 4 lit. 
c) TFUE (spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna). 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 174 akapit trzeci 
TFUE. 

W ramach tego zarzutu skarżący podnoszą, że szereg nieko
rzystnych uwarunkowań wymienionych w art. 174 akapit 
trzeci TFUE, z racji których koniecznie należy poświęcić 
danemu regionowi szczególną uwagę, nie jest, wbrew 
temu, co twierdzi Komisja, katalogiem zamkniętym, lecz 
otwartym.
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