
Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
29 września 2004 r. (sprawa R 177/2004-2), wydaną
w związku z odmową rejestracji słownego znaku towarowego
„BIN LADEN”

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie zostaje umorzone.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2006 r. — Nikolaos
Theofilopoulos przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-91/06)

(2006/C 190/39)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Nikolaos Theofilopoulos (Ateny, Grecja) (przed-
stawiciel: adwokat P. Miliarakis)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— nakazanie Komisji zwrotu listów gwarancyjnych nr
819828/6.12.1995, 819837/6.12.1995, 819838/
6.12.1995, 822611/22.12.1995 oraz 830671/17.3.1996
zakładu ubezpieczeń emerytalnych inżynierów i przedsię-
biorców z zakresu robót publicznych („TSMEDE”);

— zasądzenie od Komisji kwoty 202 697,72 EUR tytułem
zadośćuczynienia za szkodę poniesioną do dnia 15 lutego
2006 r. lub ewentualnie kwoty 199 219,69 EUR;

— zasądzenie od Komisji zapłaty kwoty 100 000 EUR
tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący twierdzi, że w następstwie złożonej przez niego
gwarancji, TSMEDE wystawił pięć listów gwarancyjnych na
rzecz spółek Impetus EPE oraz Impetus AEBE, których był on
prezesem. Zdaniem skarżącego listy gwarancyjne zostały
przedłożone przez wskazane spółki Komisji, w ramach umów
zawartych przez nie z tą instytucją. Skarżący uważa, że
Komisja niezgodnie z prawem i w zawiniony sposób odmówiła
zwrotu tych listów, mimo że nie miała żadnych podstaw, aby
je zatrzymać. Uznaje on, że takie bezprawne i zawinione
działanie organów Komisji stanowi podstawę niniejszej skargi,
jako że zwrócono się do niego o zapłacenie TSMEDE kwot, na
jakie rzeczone listy gwarancyjne zostały wystawione

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2006 r. — „INET
Hellad — Ilektroniki Ypiresia Pliroforion E.P.E.” prze-

ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-107/06)

(2006/C 190/40)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca:„INET Hellad — Ilektroniki Ypiresia Pliroforion
E.P.E.” (Ateny, Grecja) (Przedstawiciel: adwokat
V. Chatzopoulos)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności aktu Komisji Wspólnot Europej-
skich o sygnaturze INFSO/A3/VS D(2006) 703641/31/1/
2006,

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi, że zaskarżony akt jest niezgodny z prawem,
ponieważ błędnie przyjęto w nim, że na podstawie przepisów
prawa wspólnotowego rejestracja domeny internetowej co.eu
jest zakazana. W rzeczywistości żaden przepis prawa wspólno-
towego nie zakazuje rejestracji domeny co.eu. Przeciwnie,
rozporządzenie nr 40/94 zaleca dokonanie rejestracji tej
domeny.
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