
Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
5 listopada 2013 r. odmawiającej zarejestrowania komitetu 
obywatelskiego „Right to Lifelong Care: Leading a life of 
dignity and Independence is a fundamental right!” (zwanego 
dalej „inicjatywą”) na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65, s. 
1) w brzmieniu podanym do wiadomości przedstawicieli i 
zastępców przedstawicieli skarżących w dniu 5 listopada 
2013 r. w piśmie o sygnaturze C(2013)7612 wersja osta
teczna (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją”) i 

— obciążenie strony pozwanej kosztami poniesionymi przez 
skarżących, włącznie z ewentualnymi kosztami interwenien
tów. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy, w ramach którego skarżący twierdzą, iż 
Komisja, gdy odmówiła rejestracji inicjatywy dokonała 
niewłaściwej oceny spełnienia przesłanek prawnych określo
nych w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 211/2011, 
ponieważ (i) błędnie ustaliła, że cele inicjatywy nie mogą 
zostać w dostatecznym stopniu zrealizowane w ramach 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz (ii) nie 
wzięła pod uwagę zasad leżących u podstawy rozporzą
dzenia nr 211/2011. 

2) Zarzut drugi, w ramach którego skarżący twierdzą, iż 
Komisja naruszyła ogólne zasady dobrej administracji odma
wiając rejestracji inicjatywy, podczas gdy zarejestrowała 
inicjatywę obywatelską zamierzającą zrealizować podobne 
cele. 

3) Zarzut trzeci, w ramach którego skarżący twierdzą, iż 
Komisja nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku 
wskazania dostatecznego i adekwatnego uzasadnienia zaska
rżonej decyzji, naruszając art. 296 TFUE. 

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2014 r. — Republika 
Czeska przeciwko Komisji 

(Sprawa T-51/14) 

(2014/C 93/47) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 
C(2013) 7615 z dnia 13 listopada 2013 r. oddalającej 
złożony wniosek o rejestrację w rejestrze gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności w zastosowaniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 
dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych ( 1 ) (Pomazán
kové máslo [masło do smarowania] (STG)), oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi tylko jeden zarzut 
oparty na naruszeniu art. 50 i 52 w związku z art. 8 rozporzą
dzenia nr 1151/2012. Skarżąca podnosi, że Komisja nie zbadała 
tego, czy przestrzegano warunków rejestracji nazwy „Pomazán
kové máslo” [masło do smarowania] jako gwarantowanej trady
cyjnej specjalności, i oddaliła złożony w tym przedmiocie 
wniosek z powodów innych niż nieprzestrzeganie tych warun
ków. 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości 
produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2014 r. — BMV 
Mineralöl Versorgungsgesellschaft przeciwko OHIM — 

Delek Europe (GO) 

(Sprawa T-60/14) 

(2014/C 93/48) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH 
(Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: adwokaci M. Von Fuchs i I. 
Czernik) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Delek 
Europe BV (Breda, Niderlandy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 22 listopada 2013 r. w 
sprawie R 382/2013-4; 

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania, w tym 
kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem odwo 
ławczym;
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