
Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że w ramach
wspomnianej procedury przetargowej DG ds. Podatków i Unii
Celnej naruszyła przepisy postępowania ustanowione w
rozporządzeniu finansowym i przepisach wykonawczych do
tego rozporządzenia, co spowodowało nierówne traktowanie
oferentów i naruszenie zasady przejrzystości i dobrej admini-
stracji. Ponadto decyzja DG ds. Podatków i Unii Celnej
zawierała oczywisty błąd w ocenie i zdaniem skarżącej,
wykraczał znacznie poza zakres swobodnego uznania przysłu-
gujący europejskim instytucjom w zakresie wyboru oferentów.

Skarga wniesiona w dniu 26 sierpnia 2006 r. — Casa
Editorial El Tiempo przeciwko OHIM — Instituto

Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)

(Sprawa T-233/06)

(2006/C 261/43)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Editorial El Tiempo SA (Bogota, Columbia)
(przedstawiciel: adwokat A. Fernández Lerroux)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również:
Instituto Nacional de Meteorología

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoła-
wczej OHIM z dnia 22 czerwca 2006 r. wydanej w sprawie
R-760/2005-4;

— obciążenie strony pozwanej i uczestnika postępowania
przed Izbą Odwoławczą kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Casa Editorial El Tiempo
SA

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„EL TIEMPO” (zgłoszenie nr 1685056) dla towarów i usług z
klasy 16, 35, 38 i 41

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Instituto Nacional de Meteorología

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowe
słowne znaki towarowe: „EL TIEMPO” dla publikacji (niezarejes-
trowany, lecz powszechnie znany), „TELETIEMPO” dla towarów
z klasy 16 (nr 1902923) i usług z klasy 38 (nr 2217494 oraz

„TELETIEMPO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA”
dla usług z klasy 35 (nr 2217493) i 41 (nr 2217492)

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu i odrzu-
cenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego

Decyzja Izby Odwoławczej: odrzucenie sprzeciwu w stosunku do
następujących usług: „reklama; zarządzanie w działalności
handlowej; administrowanie w działalności handlowej; prace
biurowe” (klasa 35) i „rozrywka; działalność sportowa i kultu-
ralna” (klasa 41)

Podniesione zarzuty: niewłaściwe zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego
znaku towarowego

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Torresan
przeciwko OHIM — Klosterbrauerei Weissenohe

(CANNABIS)

(Sprawa T-234/06)

(2006/C 261/44)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Giampietro Torresan (Schonenfels, Szwajcaria)
(przedstawiciel: adwokat Gianluca Recher)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
z dnia 29 czerwca 2006 r. wydanej w postępowaniu R
517/2005-2, o której powiadomiono za pośrednictwem
telefaksu, i utrzymanie w mocy rejestracji wspólnotowego
znaku towarowego CANNABIS dla klas 32-33;

— zasądzenie w każdym razie kosztów całego postępowania,
nie wyłączając kosztów związanych z postępowaniem
przed obiema instancjami OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem
wniosku o unieważnienie: słowny znak towarowy „CANNABIS”
(zgłoszenie nr 1.073.349) dla towarów i usług należących do
klas 32, 33 i 42.

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca
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Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego:
Klosterbrauerei Weißenohe GmbH & Co. KG.

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie-
ważnienie: Z akt sprawy nie wynika, by strona wnosząca o unie-
ważnienie powoływała się na istnienie jakiegoś prawa ze znaku.
Żądanie unieważnienia znaku dotyczyło towarów należących
do klas 32 (piwo) i 33 (wina, napoje alkoholowe, likiery, wina
musujące, szampan).

Decyzja Wydziału Unieważnień: Częściowe uwzględnienie
wniosku o unieważnienie znaku towarowego, polegające na
unieważnieniu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do objętych wnioskiem towarów należących do
klas 32 i 33.

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania.

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzą-
dzenia (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towa-
rowego i jego błędne zastosowanie, a także wewnętrzna
sprzeczność uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2006 r. — Austrian
Relief Program przeciwko Komisji

(Sprawa T-235/06)

(2006/C 261/45)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Austrian Relief Program — Verein für Not- und
Katastrophenhilfe (Innsbruck, Austria) (przedstawiciel: C.
Leyroutz, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności noty debetowej nr 3240802998
z dnia 4 maja 2006 r.

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca zostały przez Komisję wybrana do realizacji projektu
w Serbii, na podstawie umowy podpisanej w dniu 2 kwietnia
1998 r. (umowa Obnova) w ramach programu Obnova finan-
sowanego przez Unię Europejską. Pismem z dnia 4 maja 2006
r. Komisja zażądała zwrotu całej kwoty uzgodnionej w tej
umowie. Niniejsza skarga skierowana jest przeciwko tej decyzji.

Po pierwsze skarżąca zarzuca, że Komisja nie była materialnie
właściwa do wydania zaskarżonej decyzji, ponieważ kompe-
tencja do rozstrzygania sporów wynikających z umowy
Obnova należy do właściwego sądu w Brukseli.

Po drugie skarżąca podnosi, że strona pozwana dopuściła się
naruszenia istotnych wymogów proceduralnych. W szczegól-
ności uważa, że naruszone zostało jej prawo dobycia wysłu-
chanym oraz że nie dopełniono obowiązku uzasadnienia wyni-
kającego z art. 235 WE. W tym kontekście zarzuca dodatkowo
błędną ocenę okoliczności faktycznych.

Wreszcie skarżąca zarzuca stronie pozwanej nadużycie władzy
przejawiające się w żądaniu całej kwoty uzgodnionej w
umowie Obnova, mimo iż umowa została prawidłowo wyko-
nana, a projekty, rozpatrywane pojedynczo, rozwijały się
prawidłowo.

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2006 r. — Landtag
Schleswig-Holstein przeciwko Komisji

(Sprawa T-236/06)

(2006/C 261/46)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Landtag Schleswig-Holstein (Kilonia, Niemcy)
(przedstawiciele: S. R. Laskowski, J. Caspart)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— zawieszenie postępowania do chwili rozstrzygnięcia sporu
zawisłego przed Trybunałem w tej samej sprawie;

jeżeli Trybunał uzna się za niewłaściwy i skieruje sprawę na
podstawie art. 54 statutu do Sądu Pierwszej Instancji;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 10 marca
2006 r. i 23 czerwca 2006 r. i

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W zaskarżonych decyzjach Komisja oddaliła wniosek skarżą-
cego o udzielenie dostępu do dokumentu SEK(2005) 420
powołując się na art. 4 ust. 2 tiret drugie rozporządzenia w
sprawie przejrzystości (1). Treść tego dokumentu stanowi
analiza prawna dotycząca kompetencji Wspólnoty w dziedzinie
przechowywania danych osobowych przez operatorów elektro-
nicznych sieci komunikacyjnych.
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