
Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2008 r. — Wessang
przeciwko OHIM — Greinwald (star foods)

(Sprawa T-492/08)

(2009/C 32/77)

Język skargi: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francja) (przed-
stawiciel: A. Grolée, adwokat)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Grein-
wald GmbH (Kempten, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu
17 września 2008 r. przez Izbę Odwoławczą;

— uwzględnienie wniesionego przez Nicolasa Wessanga w dniu
26 września 2005 r. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku
towarowego STAR FOODS + graficzne przedstawienie nr
004105615;

— odrzucenie w całości tego zgłoszenia nr 004105615;

— obciążenie spółki Greinwald GmbH całością kosztów postę-
powania poniesionych przez Nicolasa Wessanga w związku
z postępowaniem w sprawie sprzeciwu, postępowaniem
odwoławczym i niniejszym postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Greinwald GmbH

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy
„star foods” dla towarów należących do klas 29, 30 i 32 —

zgłoszenie nr 4 105 615

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie:
skarżący

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: wspólno-
towe, graficzny i słowny, znaki towarowe „STAR SNACKS” dla
towarów należących do klas 29, 30 i 31

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprze-
ciwów i odrzucenie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: zdaniem skarżącego istnieje prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch kolidują-
cych ze sobą znaków towarowych zważywszy na to, że są one
niezwykle do siebie podobne pod względem wizualnym, fone-
tycznym lub koncepcyjnym i że oznaczone nimi towary są do
siebie podobne, a nawet identyczne.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2008 r. — Ryanair
Ltd przeciwko Komisji

(Sprawa T-494/08)

(2009/C 32/78)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele:
E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, prawnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, zgodnie z art. 230 i 231 WE, że dorozumiana
decyzja Komisji odmawiająca dostępu do dokumentów,
których udostępnienia zażądała skarżąca we wniosku z dnia
25 czerwca 2008 r., jest nieważna oraz uznanie decyzji
Komisji z dnia 9 października 2008 r. odmawiającej
udostępnienia tych samych dokumentów za nieistniejącą;

— tytułem ewentualnym, stwierdzenie, zgodnie z art. 230
i 231 WE, że decyzja Komisji z dnia 9 października 2008 r.
odmawiająca dostępu do dokumentów, których udostęp-
nienia zażądała skarżąca we wniosku z dnia 25 czerwca
2008 r., jest nieważna;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania poniesionymi
przez skarżącą; oraz

— podjęcie wszelkich innych działań, jakie Sąd uzna za
stosowne.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach niniejszej skargi skarżąca wnosi o stwierdzenie
nieważności dorozumianej decyzji Komisji oddalającej wniosek
skarżącej, złożony na podstawie rozporządzenia nr 1049/
2001 (1), o udostępnienie dokumentów dotyczących postępo-
wania w sprawie pomocy państwa odnoszącego się do domnie-
manej pomocy państwa udzielonej poprzez zawarcie umowy
z operatorem portu lotniczego Aarhus. Decyzja ta poprzedzała
wydanie wyraźnej decyzji z dnia 9 października 2008 r.
W niniejszej sprawie skarżąca dochodzi tytułem ewentualnym
stwierdzenia nieważności wyraźnej decyzji.
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