
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2008 r. — Meyer-Falk
przeciwko Komisji

(Sprawa T-251/06)

(2008/C 236/23)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Niemcy) (przed-
stawiciel: S. Crosby, solicitor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący zaskarża decyzję Komisji z dnia 6 listopada 2006 r.,
na mocy której odmówiono mu dostępu do dwóch doku-
mentów dotyczących zwalczania zorganizowanej przestępczości
i reformy sądownictwa w Bułgarii. Przed wniesieniem skargi
skarżący złożył wniosek o przyznanie pomocy w zakresie
kosztów postępowania, który został uwzględniony przez Sąd
Pierwszej Instancji postanowieniem z dnia 21 stycznia 2008 r.

Jako uzasadnienie skargi skarżący wskazał w pierwszej kolej-
ności, że pozwana naruszyła zasadę dobrej administracji,
ponieważ wniosek skarżącego o udzielenie dostępu do doku-
mentów nie został uwzględniony, mimo że dokumenty te
zostały udostępnione publicznie, z wyjątkiem skarżącego.

Po drugie skarżący podnosi, że zastosowanie art. 4 ust. 1 lit. a)
i b) oraz art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (1)
jest dotknięte oczywistym naruszeniem zakresu swobodnej
oceny.

(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,
s. 43).

Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2008 r. — X Technology
Swiss GmbH przeciwko OHIM

(Sprawa T-273/08)

(2008/C 236/24)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: X Technology Swiss GmbH (Wollerau, Szwaj-
caria) (przedstawiciel: A. Herbertz, adwokat)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również:
Ipko-Amcor BV (Zoetermeer, Niderlandy)

Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia 15 maja
2008 r. w sprawie R281/2007 — 4 i odrzucenie sprzeciwu

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy
„First-On-Skin” dla towarów z klasy 18, 23, i 25 (zgłoszenie
nr 4 019 981)

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
Ipko-Amcor BV.

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny
znak towarowy „FIRST” dla towarów z klasy 25 (rejestracja na
kraje Beneluksu nr 401 666), sprzeciw wniesiony wobec rejes-
tracji dla klasy 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: odrzucenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów

Podniesione zarzuty: brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w
błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków towaro-
wych.
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