
Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu w całości

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 rozporządzenia Rady nr 40/
94, ponieważ rozpatrywane znaki są do siebie podobne pod
względem wizualnym i fonetycznym, a towary i usługi ozna-
czone tymi znakami są identyczne; naruszenie art. 8 rozporzą-
dzenia Rady nr 40/94, ponieważ używanie zgłoszonego znaku
towarowego może wprowadzać w błąd.

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Edward
William Batchelor przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-250/08)

(2008/C 209/113)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Edward William Batchelor (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister,
D. Reymond, lawyer)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności dorozumianej negatywnej decyzji
Komisji Europejskiej, wywiedzionej z art. 8 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001, wydanej w dniu 9 kwietnia
2008 r. oraz jej wyraźnie negatywnej decyzji z 16 maja
2008 r. wydanej w przedmiocie wniosku o udzielenie
dostępu do dokumentów, złożonego na postawie rozporzą-
dzenia (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. 2001 L 145, s. 43);

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga o stwierdzenia nieważności wniesiona na podstawie
art. 230 WE jest skierowana przeciwko dorozumianej nega-
tywnej decyzji Komisji z dnia 9 kwietnia 2008 r. i wyraźnej
decyzji Komisji z dnia 16 maja 2008 r., wydanej na podstawie
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (1), w której pozwana
oddaliła wniosek skarżącego o udzielenie dostępu do doku-
mentów dotyczących notyfikacji środków podjętych na
podstawie art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady (EWG) w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykony-
wania telewizyjnej działalności transmisyjnej.

Skarżący twierdzi, ze zaskarżona decyzji narusza art. 253 WE i
art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1049/2001, a
zatem jest nieważna ze względu na poważne naruszenie proce-
duralne, w szczególności brak dostatecznego uzasadnienia
decyzji odmowy dostępu do wnioskowanych dokumentów.
Skarżący twierdzi następnie, że odmawiając dostępu do wnio-
skowanych dokumentów zaskarżona decyzja narusza art. 255
WE i art. 1 a oraz art. 3, art. 4 ust. 1–6 rozporządzenia
nr 1049/2001. W szczególności skarżący utrzymuje, że zaska-
rżona decyzji narusza rozporządzenia nr 1049/2001, w
zakresie w jakim stoi na stanowisku, że wyjątki z art. 4 ust. 3
akapit drugi i art. 4 ust. 2 tiret pierwsze i trzecie tego rozporzą-
dzenia znajdują zastosowanie, i wreszcie, że zaskarżona decyzja
narusza art. 4 ust. 6 rozporządzenia 1049/2001, w zakresie w
jakim nie uzasadnia ona odmowy udzielenia częściowego
dostępu do wnioskowanych dokumentów.

(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. str. 43).

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Tipik prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-252/08)

(2008/C 209/114)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tipik Communication Agency SA (Bruksela,
Belgia) (przedstawiciele: E. Gillet, L. Levi i C. Dubois, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, z nieznaną datą,
na mocy której odrzucono ofertę złożoną przez skarżącą w
ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na usługi dotyczącego w szczególności strony
internetowej EUROPA (PO/2007-31/C2);

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z nieznaną datą,
na mocy której udzielono rzeczonego zamówienia konsor-
cjum reprezentowanemu przez spółkę European Service
Networ;
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