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Strony

Strona skarżąca: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nikozja, Cypr)
(przedstawiciele: adwokat C. Joséphidès)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich oraz Agencja
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Agencji Wykonawczej ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (zwanej dalej
„Agencją”) z dnia 1 sierpnia 2008 r., którą Agencja pod
nadzorem Komisji odmawia skarżącej dostępu do określo-
nych dokumentów akt nr 07/0122, o który wniosła ona w
piśmie z dnia 3 marca 2008 r., w związku z utworzeniem
Centre of Excellence Jean Monnet na Uniwersytecie Cypryj-
skim;

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007)3749 z
dnia 8 sierpnia 2008 r. dotyczącej indywidualnej decyzji w
sprawie zatwierdzenia pomocy w ramach programu kształ-
cenia ustawicznego, będącego częścią programu Jean
Monnet;

— Obciążenie Agencji i Komisji kosztami poniesionymi przez
skarżącą w ramach tego postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważ-
ności, z jednej strony, decyzji Agencji Wykonawczej ds.
Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z dnia 1 sierpnia
2008 r., którą odmówiono jej dostępu do określonych doku-
mentów w związku z utworzeniem Centre of Excellence Jean
Monnet na Uniwersytecie Cypryjskim, a z drugiej strony decyzji
Komisji C(2007)3749 z dnia 8 sierpnia 2008 r. dotyczącej indy-
widualnej decyzji w sprawie zatwierdzenia pomocy w ramach
programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu
Jean Monet, w zakresie, w jakim zaleca się w niej zatwierdzenie
dotacji dla Uniwersytetu Cypryjskiego na utworzenie Centre of
Excellence Jean Monnet.

Opiera ona swój wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Agencji z dnia 1 sierpnia 2008 r. na tym, że Agencja naruszyła
przysługujące jej na podstawie zasady przejrzystości, określonej
w art. 1 ust. 2 i 6 traktatu UE, oraz na podstawie art. 255 WE i
Karty praw podstawowych UE osobiste prawo do dostępu do
określonych dokumentów w takim zakresie, w jakim jej naz-
wisko zostało użyte przez osoby trzecie (Uniwersytet Cypryjski)
bez jej zgody i w celu osiągnięcia przez to korzyści. Podnosi
ona, że ma w tych okolicznościach prawo do sprawdzenia
dokładnej treści lub prawidłowości danych osobowych oraz celu
i kontekstu ich wykorzystania.

Ponadto podnosi ona, że dyrektor Agencji nie jest właściwy w
przedmiocie jej drugiego wniosku o dostęp do dokumentów i
że jego decyzja z dnia 1 sierpnia 2008 r. narusza rozporzą-
dzenie nr 1049/2001 (1) oraz regulamin Komisji.

Jeżeli Sąd uznałby, że dyrektor Agencji był właściwy do wydania
zaskarżonej decyzji, skarżąca podnosi mimo to, że narusza ona
szereg przepisów rozporządzenia nr 1049/2001, w szczegól-
ności art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 15 ust. 1. Podobnie
Agencja dokonała błędnej interpretacji szeregu przepisów tego
rozporządzenia, w szczególności art. 4 ust. 1 lit. b), ust. 2, 4 i 5,
i nieprawidłowo zastosowała zasadę przejrzystości i pojęcie
nadrzędnego interesu publicznego. Skarżąca zarzuca też brak
niezbędnego uzasadnienia zaskarżonej decyzji.

Swój wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
C(2007)3749 z dnia 8 sierpnia 2008 r. skarżąca opiera na tym,
że niezgodnie z prawem Komisja zaniechała zbadania, czy
skarżąca dała zgodę na podanie jej danych osobowych w formu-
larzu wniosku, który Uniwersytet Cypryjski złożył do Komisji.
Komisja powinna była stwierdzić istotną nieprawidłowość
złożonego wniosku i cofnąć swoją decyzję lub podjąć inne
niezbędna środki.

Skarżąca twierdzi również, że Komisja popełniła błąd w ocenie
kryteriów kwalifikowania się kandydatury złożonej Uniwersytet
Cypryjski.

(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 45, s. 43.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2008 r. —
1-2-3.TV przeciwko OHIM — Zweites Deutsches
Fernsehen i Televersal Film- und Fernseh-Produktion

(1-2-3.TV)

(Sprawa T-440/08)

(2008/C 327/62)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: 1-2-3.TV GmbH (Unterföhring, Niemcy) (przed-
stawiciele: adwokaci V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde
i E. Nicolás Gómez)

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli: Zweites
Deutsches Fernsehen (Moguncja, Niemcy) i Televersal Film- und
Fernseh-Produktion GmbH (Hamburg, Niemcy)
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