
Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2006 r. — Eurostrate-
gies przeciwko Komisji

(Sprawa T-203/06)

(2006/C 224/106)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Eurostrategies SPRL (Bruksela, Belgia) (Przedsta-
wiciele: S.Crosby, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 28 lipca
2006 r. w sprawie odmowy udzielenia dostępu do wymie-
nionych poniżej dokumentów dotyczących przetargu na
projekt EuropeAid/113676/D/SV/PL, zatytułowany „Phare-
Technical assistance for JHA projects, 2003/S 159-145155
(PL0103.08)” (Phare — Pomoc techniczna dla projektów z
dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych),
finansowany z krajowego programu operacyjnego, PL0103-
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne 2001:

— „Sprawozdanie z oceny” jednostki wdrażającej z dnia 7
stycznia 2004 r.;

— wszystkie dokumenty dotyczące propozycji jednostki
wdrażającej z dnia 7 stycznia 2004 r. udzielenia zamó-
wienia Eurostrategies;

— pismo Przedstawicielstwa WE w Warszawie do jednostki
wdrażającej z dnia 13 stycznia 2004;

— „Sprawozdanie z oceny ze zmianami” z dnia 15 stycznia
2004 r.;

— wewnętrzna notatka Przedstawicielstwa WE w
Warszawie, wysłana w dniu 27 stycznia 2004 r.;

— pismo Przedstawicielstwa WE do jednostki wdrażającej
z dnia 27 stycznia 2004 r.;

— „Sprawozdanie z negocjacji” z dnia 10 lutego 2004 r.
oraz

— pismo Przedstawicielstwa WE do jednostki wdrażającej
z dnia 12 lutego 2004 r.;

— obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

Na podstawie art. 230 i 231 WE skarżąca wnosi o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 lipca 2006
r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku skarżącej o udzielenie

dostępu do niektórych dokumentów na podstawie rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Na
poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty.

Po pierwsze, skarżąca podnosi, że odmawiając ujawnienia
żądanych dokumentów bez uzasadnienia tej odmowy Komisja
naruszyła art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

Po drugie, skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja narusza
obowiązek uzasadnienia, którego wymaga art. 235 WE, a
zatem decyzja ta jest zdaniem skarżącej nieważna.

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2006 r. — Delta
Protypos Viomichania Galaktos przeciwko OHIM — Kraft

Foods Schweiz Holding (milko ∆ΕΛΤΑ)

(Sprawa T-204/06)

(2006/C 224/107)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Delta Protypos Viomichania Galaktos AE
(Tavros, Grecja) (Przedstawiciel: adwokat P. Kanellopoulos)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Kraft Foods Schweiz Holding AG (Zurych, Szwajcaria)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji wydanej
przez Drugą Izbę Odwoławczą OHIM (R 540/2005-2) w
dniu 8 czerwca 2006 r.;

— odrzucenie sprzeciwu nr B 562 423 wniesionego przez
Kraft Foods Schweiz Holding AG wobec rejestracji wspól-
notowego znaku towarowego „MILKO ∆EΛTA with design”
(zgłoszenie nr 2 474 674);

— nakazanie rejestracji zgłoszonego przez skarżącą wspólno-
towego znaku towarowego „MILKO ∆EΛTA with design”
(zgłoszenie nr 2 474 674);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
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