
Skarżący twierdzi następnie, że błędnie powołując się na
dopuszczalne odstępstwa w celu odmowy udzielenia dostępu do
wnioskowanych dokumentów Komisja naruszyła art. 255 WE, a
także art. 1 lit. a), art. 2 ust. 1 i 3, oraz art. 4 ust. 1-6 rozporzą-
dzenia w sprawie dostępu, a zatem zaskarżona decyzja jest
nieważna ze względu na naruszenie traktatu lub jakiejkolwiek
reguły prawnej związanej z jego stosowaniem, o którym mowa
w art. 230 akapit drugi WE.

(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. 2001,
L 145. s. 43).

(2) Dz.U. 1989, L 298, s. 23.
(3) Dz.U. 1997, L 202, s. 60.

Skarga wniesiona w dniu 25 sierpnia 2008 r. — EnBW
Energie Baden-Württemberg przeciwko Komisji

(Sprawa T-344/08)

(2008/C 272/83)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
(Karlsruhe, Niemcy) (przedstawiciele: A. Bach i A. Hahn, adwo-
kaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej
D(2008) 4931 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie
wniosku o uzyskanie dostępu do akt sprawy COMP/F/
38.899 (Rozdzielnice z izolacją gazową);

— tytułem ewentualnym, stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji Europejskiej D(2008) 4931 z dnia 16 czerwca 2008
r. w sprawie wniosku o uzyskanie dostępu do akt sprawy
COMP/F/38.899 (Rozdzielnice z izolacją gazową) w zakresie,
w jakim Komisja odmówiła skarżącej także częściowego
dostępu do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji z dnia 16 czerwca 2008 r.,
którą ta instytucja oddaliła jej ponowny wniosek o uzyskanie
dostępu do dokumentów znajdujących się w aktach Komisji
dotyczących sprawy COMP/F/38.899 — Rozdzielnice z izolacją
gazową.

Swą skargę skarżąca opiera na trzech zarzutach.

W pierwszej kolejności skarżąca podnosi naruszenie art. 4
ust. 2 tiret pierwsze i drugie rozporządzenia (WE)

nr 1049/2001 (1) z uwagi na błędną interpretację względnie
błędne zastosowanie ustanowionych w tym przepisie wyjątków.
Skarżąca podnosi następnie, że Komisja naruszyła art. 4 ust. 2
in fine rozporządzenia nr 1049/2001 ze względu na to, iż
niesłusznie zaprzeczyła istnieniu interesu publicznego przema-
wiającego za uzyskaniem przez skarżącą dostępu do akt sprawy
COMP/F/38.899. Wreszcie, skarżąca twierdzi, że ma miejsce
naruszenie art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 1049/2001 ze
względu na to, iż powinna on była uzyskać dostęp do co
najmniej części znajdujących się w aktach sprawy COMP/F/
38.899 dokumentów.

(1) Rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dos-
tępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
(Dz.U. L 145, s. 43).

Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2008 r. — Helena
Rubinstein przeciwko OHIM — Allergan (BOTOLIST)

(Sprawa T-345/08)

(2008/C 272/84)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Helena Rubinstein, SNC (Paryż, Francja) (przed-
stawiciele: adwokaci A. von Mühlendahl i J. Pagenberg)

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

Drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą był: Allergan,
Inc. (Irvine, Stany Zjednoczone)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie
R 863/2007-1;

— oddalenie wniesionego przez drugą stronę w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą odwołania od decyzji Wydziału
Unieważnień pozwanego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie
1118 C;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania, w tym kosz-
tami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed
Izbą Odwoławczą; oraz

— obciążenie drugiej strony w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą kosztami postępowania, w tym poniesionymi
przez skarżącą w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą,
jeżeli wstąpi ona do niniejszego postępowania w charakterze
interwenienta.
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