
Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2005 r. przez V.I.C.
Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V.

przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-5/05)

(2005/C 82/60)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 10 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga V.I.C. Verband der
Internationalen Caterer in Deutschland e.V. z siedzibą w
Berlinie, reprezentowanego przez K. Kühne, Rechtsanwalt,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. stwierdzenie nieważności odmowy dostępu, wyrażonej
pismem z dnia 11 listopada 2004 r., do prośby władz
niemieckich skierowanej do Komisji z datą 12 maja 1978 r.
dotyczącej upoważnienia do wprowadzenia środków stano-
wiących odstępstwo;

2. obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżonym pismem Komisja, na podstawie art. 4 ust. 5 i ust.
6 rozporządzenia dotyczącego przejrzystości (1), odrzuciła
wniosek skarżącej o zapoznanie się z dokumentami dotyczą-
cymi prośby Republiki Federalnej Niemiec o upoważnienie do
wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo
na podstawie art. 27 szóstej dyrektywy dotyczącej podatku
VAT (2).

Skarżący twierdzi, iż odmowa dostępu do tej prośby oznacza
faktyczną odmowę skarżącemu ochrony prawnej, ponieważ
odrzucenie skargi skarżącego w postępowaniu głównym jest
oparte na żądanym dokumencie. Ponadto skarżący podnosi, że
odmowa dostępu jest niezgodna z rozporządzeniem
dotyczącym przejrzystości.

Skarżący podnosi, iż odmowa dostępu, ewentualnie art. 4 ust. 5
rozporządzenia dotyczącego przejrzystości są niezgodne z
art. 1 Traktatu UE oraz art. 21 WE, 207 WE, 253 WE i 255

WE, ponieważ w istocie brak zgody na rozpowszechnienie
żądanego dokumentu był nieuzasadniony.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L
145, str. 43).

(2) Szósta Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w
sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w
odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od
wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L
145, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2005 r. przez DEF-
TEC Defense Technology GmbH przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-6/05)

(2005/C 82/61)

(Język, w którym wniesiono skargę: angielski)

W dniu 12 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga DEF-TEC Defense
Technology GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy), reprezentowanej przez adwokata H. Daniela, prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrz-
nego (znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również Defense Technology Corporation of America z
siedzibą w Jacksonville, Floryda (USA).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji drugiej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 8 listopada 2004 r. wydanej w sprawie R
493/2002-2;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

2.4.2005C 82/32 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


