
Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2006 r. — European
Association of Im- and Exporters of Birds and live Animals

i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-209/06)

(2006/C 249/28)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: European Association of Im- and Exporters of
Birds and live Animals, Vereniging van Im- en Exporteurs van
Vogels en Hobbydieren, Willem Plomp, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Plomps Vogelhandel en Marinus Borg-
stein (przedstawciel: adwokat J. Wouters)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2006/522/WE z
dnia 25 lipca 2006 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący stowarzyszeniami promującymi interesy
importerów i eksporterów ptactwa i innych zwierząt domo-
wych oraz importerami i eksporterami, między innymi,
ptactwa, kwestionują decyzję Komisji 2006/522/WE (1).

Skarżący twierdzą, że sporna decyzja nie jest konieczna,
ponieważ istniejące przepisy o kwarantannie zapewniają odpo-
wiednią ochronę.

Podnoszą oni również, iż decyzja ta jest sprzeczna z zasadą
ostrożności, ponieważ Komisja nie oparła się na możliwie
najpełniejszych dowodach naukowych.

Całkowity zakaz przywozu jest środkiem niewspółmiernym w
świetle faktycznego kontekstu wydania decyzji, a w szczegól-
ności faktu zakażenia ptasią grypą ptaków pochodzących z
Tajwanu.

Skarżący argumentują poza tym, że Komisja nadużyła władzy
oraz że rzeczywistym powodem rozszerzenia środków ochron-
nych było oczekiwanie Komisji na sprawozdanie panelu ds.
zdrowia i dobrostanu zwierząt Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności.

Podjęte działania mają ponadto charakter dyskryminujący,
ponieważ drób jest wyłączony z ich zakresu przedmiotowego.

(1) Decyzja Komisji 2006/522/WE z dnia 25 lipca 2006 r. zmieniająca
decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące niektórych
środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy
ptaków oraz przemieszczania niektórych żywych ptaków do Wspól-
noty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3303) (Tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz.U. 2006 L 205, str. 28).

Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia2006 r. — Euro-Infor-
mation przeciwko OHIM (słowny znak towarowy

„CYBERCREDIT”)

(Sprawa T-211/06)

(2006/C 249/29)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Européenne de traitementde l'information SAS
(Euro-Information (Strasburg, Francja) (Przedstawiciele: A. Jacquet,
J. Schouman i P. Greffe, avocats)

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

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie w całości nieważności decyzji Pierwszej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie
R 66/2006-1, na mocy której odmówiono rejestracji
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego CYBERC-
REDIT nr 4 114 336 dla wszystkich towarów i usług
zgłoszonych w ramach klas 9, 36 i 38,

— rejestracja zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego
CYBERCREDIT nr 4 114 336 dla wszystkich zgłoszonych
towarów i usług.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy
„CYBERCREDIT” dla towarów i usług z klas 9, 36 i 38
(zgłoszenie nr 4 114 336)

Decyzja eksperta: Odmowa rejestracji

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
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