
Postanowienie Sądu z dnia 21 czerwca 2010 r. — Meister 
przeciwko OHIM 

(Sprawa T-284/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — 
Sporządzenie po terminie sprawozdań z oceny — Przedmiot 
skargi w pierwszej instancji — Udzielona po terminie odpo
wiedź na zażalenia — Odwołanie w części oczywiście 

niedopuszczalne i w części oczywiście bezzasadne) 

(2010/C 221/74) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Herbert Meister (Muchamiel, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat H.J. Zimmermann) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi
ciele: I. de Medrano Caballero i G. Faedo, pełnomocnicy, wspie
rani przez adwokatów D. Waelbroecka i E. Winter) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2009 r. w sprawach 
połączonych F-138/06 i F-37/08 Meister przeciwko OHIM, 
dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchy
lenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Herbert Meister ponosi koszty własne i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) w toku postę
powania w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 244 z 10.10.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 17 czerwca 2010 r. — 
Jurašinović przeciwko Radzie 

(Sprawa T-359/09) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów 
— Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Sprawozdania 
obserwatorów wysłanych przez Unię Europejską w region 
Knina (Chorwacja) — Środek tymczasowy — Niedopuszczal
ność — Dorozumiana odmowa dostępu — Interes prawny — 
Wyraźna decyzja wydana po wniesieniu skargi — Umorzenie 

postępowania) 

(2010/C 221/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ivan Jurašinović (Angers, Francja) (przedstawi
ciel: adwokat A. Beguin) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: C. 
Fekete i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 
Unii Europejskiej z dnia 17 czerwca 2009 r. odmawiającej 
udzielenia skarżącemu dostępu do sprawozdań obserwatorów 
Unii Europejskiej przebywających w Chorwacji, w regionie 
Knina, w dniach 1–31 sierpnia 1995 r. i do dokumentów z 
adnotacją „ECMM RC Knin Log Reports” oraz dorozumianej 
decyzji odmownej podjętej na wniosek potwierdzający, a po 
drugie, żądanie nakazania Radzie udzielania dostępu w formie 
elektronicznej do żądanych dokumentów. 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w sprawie żądań zawartych w skardze 
Ivana Jurašinovicia mających na celu stwierdzenie nieważności 
dorozumianej decyzji Rady Unii Europejskiej oddalającej jego 
wniosek potwierdzający o dostęp do sprawozdań obserwatorów 
Unii Europejskiej przebywających w Chorwacji, w strefie Knina, 
w dniach 1–31 sierpnia 1995 r. oraz do dokumentów z adno
tacją „ECMM RC Knin Log Reports”. 

2) W pozostałej części skarga zostaj odrzucona jako niedopuszczalna. 

3) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009.
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