
Zarzuty i główne argumenty 

Skarżące wnoszą o stwierdzenie nieważności rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dosto
sowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(rozporządzenia CLP) (Dz.U. L 261, s. 5) w części, w której 
pak, smoła węglowa wysokotemperaturowa, numer CAS 
65996-93-2 (zwany dalej „CTPHT”), jest klasyfikowany jako 
„Aquatic Acute 1 (H400)” i „Aquatic Chronic 1 (H410)” (zwanej 
dalej „zaskarżonym aktem”). 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zaskarżony akt jest niezgodny z prawem, gdyż narusza 
przepisy rozporządzenia REACH i rozporządzenia CLP 
dotyczące zaklasyfikowania materiałów jako toksycznych 
dla środowiska wodnego oraz badań, które należy uznać 
w tym zakresie, jak też zasadę równego traktowania, w 
zakresie w jakim odrzuca badania przeprowadzone zgodnie 
z rozporządzeniem REACH i wytycznymi OECD i wymaga 
przeprowadzenia testów, które nie są oparte na uznanej 
metodzie standardowej. 

2) Zaskarżony akt jest niezgodny z prawem, gdyż jest oparty 
na oczywistym błędzie w ocenie, bo nie uwzględniono w 
nim obojętnych właściwości CTPHT, które mają wyraźne 
istotne oddziaływanie na badanie światłem UV i na zasto
sowanie metody podsumowującej. Określono w nim współ
czynniki M dla składników PAH, nie dokonując prawidłowej 
oceny przywołanych badań, i odrzucono informacje dostar
czone przez skarżące bez wystarczającego uzasadnienia. 

3) Zaskarżony akt jest niezgodny z prawem, gdyż narusza 
zasady przejrzystości i prawa do obrony obowiązujące w 
prawie Unii. 

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2014 r. — Republika 
Czeska przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-27/14) 

(2014/C 85/38) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Czeska (przedstawiciele: M. Smolek, J. 
Vláčil, T. Müller, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
C(2013) 7221 final z dnia 4 listopada 2013 r. wzywającej 
do uchylenia decyzji czeskiego ministra handlu i przemysłu, 
która przyznaje w odniesieniu do instalacji przeznaczonych 
do magazynowania gazu w miejscowości Dambořice 
odstępstwo od krajowych przepisów prawnych wykonują
cych dyrektywę 2003/55/WE ( 1 ) dotyczącą zasad dostępu 
osób trzecich, oraz 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 266 ust. 1 TFUE 

Skarżąca podnosi w tym względzie, że Komisja wydała 
zaskarżoną decyzję, działając w sposób ewidentnie 
sprzeczny z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w 
sprawie T-465/11 Globula przeciwko Komisji. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 22 ust. 4 dyrektywy 
2003/55/WE 

Skarżąca podnosi w tym zakresie, że Komisja wydała zaska
rżoną decyzję po upływie terminu przewidzianego w art. 22 
ust. 4 dyrektywy 2003/55/WE. 

( 1 ) Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176, 
s. 57). 

Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2014 r. — Laverana 
GmbH & Co. KG przeciwko OHIM (BIO — INGRÉDIENTS 

VÉGÉTAUX — PROPRE FABRICATION) 

(Sprawa T-30/14) 

(2014/C 85/39) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Laverana GmbH & Co. KG (Wennigsen, Niemcy) 
(przedstawiciele: J. Wachinger i M. Zöbisch, Rechtsanwälte)
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