
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 kwietnia
2008 r. — Meggle przeciwko OHIM — Clover (HiQ z

liściem koniczyny)

(Sprawa T-37/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Cofnięcie sprze-
ciwu — Umorzenie postępowania)

(2008/C 142/44)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Meggle AG (Wasserburg, Niemcy) (przedstawi-
ciele: adwokaci T. Raab i H. Lauf)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
J. Weberndörfer, pełnomocnik)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Clover Corporation Limited (Sydney, Australia)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
22 listopada 2005 r. (sprawa R 1130/2004-2) dotyczącą postę-
powania w sprawie sprzeciwu między Meggle AG a Clover
Corporation Limited.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie umarza się.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 96 z 22.4.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 kwietnia
2008 r. — Landtag Schleswig-Holstein przeciwko Komisji

(Sprawa T-236/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów
— Parlament regionalny — Brak zdolności procesowej —

Niedopuszczalność)

(2008/C 142/45)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Landtag Schleswig-Holstein (Niemcy) (przedsta-
wiciele: S. Laskowski i J. Caspar)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
P. Costa de Oliveira i C. Ladenburger, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
10 marca 2006 r. i 23 czerwca 2006 r., na mocy których
odmówiono skarżącemu dostępu do dokumentu SEK (2005)
420 z dnia 22 marca 2005 r. zawierającego analizę prawną
dotyczącą projektu decyzji ramowej będącej przedmiotem
dyskusji w Radzie w sprawie zabezpieczania danych przetwarza-
nych i przechowywanych w związku ze świadczeniem
publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej lub
danych w publicznych sieciach komunikacyjnych w celu zapo-
biegania, dochodzenia, wykrywania i ścigania przestępstw
karnych, w tym terroryzmu.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.

2) Nie ma potrzeby rozpatrzenia wniosków o dopuszczenie do udziału
w sprawie w charakterze interwenientów.

3) Landtag Schleswig-Holstein ponosi swoje własne koszty, jak
również koszty poniesione przez Komisję, z wyjątkiem kosztów
związanych z wnioskami o dopuszczenie do udziału w sprawie w
charakterze interwenientów.

4) Landtag Schleswig-Holstein, Komisja, Republika Finlandii oraz
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
ponoszą swoje własne koszty związane z wnioskami o dopuszczenie
do udziału w sprawie w charakterze interwenientów.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 kwietnia
2008 r. — 2K-Teint i in. przeciwko Komisji i EBI

(Sprawa T-336/06) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Umowa o finansowanie
zawarta z Marokiem — Rzekome uchybienia i zaniedbania
EBI dotyczące pożyczki finansowanej przez budżet wspólno-

towy— Przedawnienie — Niedopuszczalność)

(2008/C 142/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: 2K-Teint SARL (Casablanca, Maroko), Mohamed
Kermoudi, Khalid Kermoudi, Laila Kermoudi, Mounia Kermoudi,
Salma Kermoudi i Rabia Kermoudi (Casablanca) (przedstawiciel:
P. Thomas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
A. Aresu i V. Joris, pełnomocnicy) i Europejski Bank Inwesty-
cyjny (EBI) (przedstawiciele: C. Gómez de la Cruz i J.-
P. Minnaert, pełnomocnicy)
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