
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 27 czerwca
2007 r. oraz dorozumianej decyzji odmownej w sprawie
ponownego wniosku skarżącego z dnia 10 lipca 2007 r.
dotyczących jego prawa dostępu do dokumentów EPSO;

— zobowiązanie EPSO do udostępnienia mu: 1) dokładnej
kopii zadanych mu pytań i udzielonych przez niego odpo-
wiedzi podczas testów wstępnych a) i b) w ramach konkursu
otwartego EPSO/AD/77/06 (Dz.U. C 277 A, s. 1), w którym
uczestniczył, a który miał na celu stworzenie listy rezer-
wowej dla potrzeb zatrudnienia w instytucjach europejskich
administratorów — prawników lingwistów stopnia AD5 z
języka greckiego w dziedzinie tłumaczenia oraz 2) dokładnej
kopii listy prawidłowych odpowiedzi w wymienionych
testach wstępnych, w których uczestniczył.

— obciążenie EPSO kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący utrzymuje, że odmowa ze strony Europejskiego
Urzędu Doboru Kadr udostępnienia mu zadanych mu pytań i
udzielonych przez niego odpowiedzi podczas testów wstępnych
a) i b) w ramach konkursu otwartego EPSO/AD/77/06, w
których uczestniczył, a także dokładnej kopii listy prawidłowych
odpowiedzi w wymienionych testach wstępnych, w których
uczestniczył, stanowi decyzję bezprawną i nieuzasadnioną,
ponieważ jest sprzeczna z prawem dostępu do dokumentów
instytucji europejskich przysługującym mu na podstawie
art. 225 WE oraz art. 2 i 4 rozporządzenia WE
nr 1049/2001 (1), że jej uzasadnienie zawiera istotne niejasności
oraz że narusza art. 253 WE. Równolegle, zdaniem skarżącego,
odmowa ze strony EPSO udostępnienia mu tych dokumentów
jest sprzeczna z zasadami przejrzystości, dobrej administracji,
pewności prawnej oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań

(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
z 31.5.2001, s. 43).

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2007 — Polska
przeciwko Komisji

(Sprawa T-379/07)

(2007/C 283/69)

język postępowania: polski

Strony:

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (Przedstawiciel: T. Nowa-
kowski, pełnomocnik rządu)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej:

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiającego zakaz
połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25-32,
wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski (1),

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia
Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiają-
cego zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary
25-32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski.
Zaskarżone rozporządzenie stanowi, iż z dniem 11 lipca 2007 r.
część kwoty połowowej dorsza przyznana skarżącej na rok
2007 w Morzu Bałtyckim została wyczerpana oraz zakazuje, w
okresie od dnia 11 lipca do dnia 31 grudnia 2007 r. dalszych
połowów dorsza na tym obszarze przez statki pływające pod
banderą Polski oraz przechowywania na pokładzie, przeładunku
lub wyładunku dorszy złowionych przez te statki.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi zarzut popełnienia
przez Komisję rażących błędów w ocenie wielkości połowów
dorsza przez polskie statki rybackie i naruszenia rozporządzenia
Rady (WE) nr 1941/2006 dnia 11 grudnia 2006 r. ustalającego
wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi
warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów
rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na
2007 r. (2). W ramach niniejszego zarzutu skarżąca podnosi, że
Komisja oparła swoje ustalenia co do wielkości połowów dorsza
przez polskie statki rybackie na danych, według skarżącej
wyrywkowych i niereprezentatywnych, pochodzących z kontroli
prowadzonych przez jej inspektorów z pominięciem danych
pochodzących z polskiego Systemu Informacyjnego Rybołów-
stwa Morskiego.

Ponadto skarżąca podnosi iż zaskarżone rozporządzenie
narusza zasadę proporcjonalności, jako że, jej zdaniem, wpro-
wadzony rozporządzeniem zakaz połowów powoduje istotne
niekorzystne skutki społeczno-gospodarcze, które znacznie
przekraczają hipotetyczne korzyści dla ochrony zasobów dorsza.
Skarżąca zarzuca Komisji, że zaniechała ona oceny tych skutków
przed przyjęciem zaskarżonego rozporządzenia oraz nie rozwa-
żyła możliwości realizacji zamierzonych celów za pomocą
środków mniej szkodliwych dla społeczności i gospodarki
obszarów morskich.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi również zarzut niewys-
tarczającego uzasadnienia zaskarżonego rozporządzenia, co jej
zdaniem uniemożliwia weryfikację celowości i legalności wpro-
wadzonego rozporządzeniem zakazu.
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Skarżąca podnosi także zarzut naruszenia zasady solidarności i
lojalnej współpracy zarzucając Komisji, że nie podjęła dialogu i
nie umożliwiła skarżącej wyjaśnienia spornych kwestii przed
przyjęciem zaskarżonego rozporządzenia.

Skarżąca podnosi wreszcie, że zaskarżone rozporządzenie
narusza prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospo-
darczej, jako że wprowadzony zakaz połowów dotyczy osób,
które w praktyce nie mogą zmienić rodzaju prowadzonej dzia-
łalności i dla których jedynym źródłem utrzymania jest działal-
ność połowowa, tym bardziej, że zakaz ten jest całkowity i nie
dopuszcza żadnych wyjątków.

(1) Dz.Urz. UE L 180, str. 3.
(2) Dz.Urz. UE L 367, str. 1.

Skarga wniesiona w dniu 25 września 2007 r. — Kaloudis
przeciwko OHIM — Fédération Française de Tennis

(Roland Garros SPORTSWEAR)

(Sprawa T-380/07)

(2007/C 283/70)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dimitrios Kaloudis (Dassia-Corfu, Grecja) (przed-
stawiciel: adwokat G. Kaloudis)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Fédération Française de Tennis (Paryż, Francja)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 19 lipca 2007 r.;

— uwzględnienie wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku
towarowego Roland Garros SPORTSWEAR nr 3114477 dla
klasy 25;

— obciążenie drugiego uczestnika postępowania przed Izbą
Odwoławczą kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„Roland Garros SPORTSWEAR” dla towarów należących do
klasy 25 — zgłoszenie nr 3114477

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Fédération Française de Tennis

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowy
znak towarowy „Roland Garros” dla towarów należących do
klas 3, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 41 i 42

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu dla
wszystkich towarów objętych sprzeciwem

Decyzja Izby Odwoławczej: uznanie odwołania strony skarżącej za
nie wniesione z uwagi na opóźnienie w uiszczeniu opłaty za
wniesienie odwołania

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2007 r. — Włochy
przeciwko Komisji

(Sprawa T-381/07)

(2007/C 283/71)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentilli,
Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej
nr 007584 z dnia 18 lipca 2007 r., Dyrekcja Generalna ds.
Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w
Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlan-
dach — dotyczącej wypłaty przez Komisję kwot innych niż
wnioskowane. Program DOCUP Toscana Cel 2 (nr CCI 2000
IT 16 2DO 001);

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej
nr 009059 z dnia 21 sierpnia 2007 r., Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze,
w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Nider-
landach — dotyczącej okresowej deklaracji i zatwierdzenia
wydatków oraz wniosku o płatność. Program DOCUP
Veneto Cel 2 2000-2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 005);

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej
nr 009061 z dnia 21 sierpnia 2007 r., Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze,
w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Nider-
landach — dotyczącej wypłaty przez Komisję kwot innych
niż wnioskowane. Program DOCUP Cel 2 „Lazio” 2000 —

2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 009);

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej
nr 009249 z dnia 29 sierpnia 2007 r., Dyrekcja Generalna
ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze,
w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Nider-
landach — dotyczącej wypłaty przez Komisję kwot innych
niż wnioskowane. Program DOCUP Piemonte 2000 —

2006 (nr CCI 2000 IT 16 2DO 007);
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