
— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego obowiązkiem 
zapłaty kwoty 5 000 EUR tytułem odszkodowania przy 
wzięciu pod uwagę odniesionej przez skarżącego krzywdy; 

— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego całością 
kosztów postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W drodze niniejszej skargi skarżący wnosi o stwierdzenie 
nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 
2 września 2009 r., w której odmówiono mu dostępu do baz 
danych, które umożliwiły sporządzenie sprawozdania w sprawie 
zatrudnienia i mobilności personelu w latach 1999-2009, 
którego to dostępu skarżący żądał w ramach przygotowywania 
swojej pracy doktorskiej. Skarżący żąda również przyznania mu 
odszkodowania w związku z opóźnieniami w przygotowywaniu 
pracy doktorskiej. 

Celem uzasadnienia skargi podnosi on, że uzasadnienie 
odmowy przyznania mu dostępu do dokumentów, o które 
chodzi było niezgodne z prawem, gdyż jego podstawę stano
wiły okoliczności, które nie zostały uzasadnione i nie są prze
widziane w decyzji BCE/2004/3 Europejskiego Banku Central
nego z dnia 4 marca 2004 r. dotyczącej dostępu społeczeństwa 
do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego ( 1 ), przyjętej 
w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w 
sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro
pejskiego, Rady i Komisji ( 2 ) a także opierało się o błędne zało 
żenie, zgodnie z którym niewydrukowana elektroniczna wersja 
baz danych ma charakter „dokumentu”. Wreszcie, Europejski 
Bank Centralny, zdaniem skarżącego nie miał prawa powołać 
się wobec niego na trudności napotkane w kontekście udostęp
niania dokumentów. 

( 1 ) Dz. U. L 80, s. 42. 
( 2 ) Dz. U. L 145, s. 43. 

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2009 r. — 
Oyster Cosmetics przeciwko OHIM — Kadabell 

(OYSTER COSMETICS) 

(Sprawa T-437/09) 

(2010/C 11/60) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Oyster Cosmetics SpA (Castiglione delle Stiviere, 
Włochy) (przedstawiciele: A. Perani i P. Pozzi, adwokaci) 

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

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Kadabell GmbH & Co. KG (Lenzkirch, Niemcy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 5 sierpnia 2009 r. w 
sprawie R 1367/2008-1; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Oyster Cosmetics SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„OYSTER COSMETICS” dla towarów z klasy 3 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: 
Kadabell GmbH & Co. KG 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: graficzny 
wspólnotowy znak towarowy „KADUS OYSTRA AUTO STOP 
PROTECTION” dla towarów z klasy 3 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: częściowe uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009, gdyż Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, 
że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przy
padku rozpatrywanych znaków towarowych. 

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2009 r. — Purvis 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-439/09) 

(2010/C 11/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, 
J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski
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