
8) Zarzut ósmy dotyczący braku konkretnego badania art. 4 
ust. 6 rozporządzenia nr 1049/2001 

— Skarżące podnoszą w tym względzie, że Komisja nie 
uwzględniła prawa do częściowego dostępu do doku
mentów na podstawie art. 4 ust. 6 rozporządzenia nr 
1049/2001 dokonując automatycznej kwalifikacji doku
mentu w ramach art. 4 ust. 2 wskazanego rozporządze
nia. 

9) Zarzut dziewiąty dotyczący istnienia nadrzędnego interesu 
publicznego w udostępnieniu (art. 4 ust. 2 rozporządzenia 
nr 1049/2001). 

( 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 145, s. 43). 

Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2011 r. — IPK 
International przeciwko Komisji 

(Sprawa T-671/11) 

(2012/C 65/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: IPK International — World Tourism Marketing 
Consultants GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: C. 
Pitschas, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 
października 2011 r. (ENTR/R1/HHO/lsa — entr.r.1[2011] 
1183091) w zakresie, w jakim stronie skarżącej przyznano 
w niej odsetki jedynie w wysokości 158 618,27 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca podnosi, że strona 
pozwana naruszyła art. 266 TFUE poprzez błędne obliczenie 
odsetek odszkodowawczych i odsetek za zwłokę należnych na 
mocy wyroku Sądu z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 
T-297/05 IPK International przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2011 r. — Sigla 
przeciwko OHIM (VIPS CLUB) 

(Sprawa T-673/11) 

(2012/C 65/34) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Sigla (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciel: 
adwokat E. Armijo Chávarri) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie, że skarga wraz z załączonymi dokumentami 
została złożona; stwierdzenie, że skarga na decyzję Pierwszej 
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 6 paździer
nika 2011 r. w sprawie R 641/2011-1 została wniesiona w 
terminie i z zachowaniem wymogów formalnych; oraz, po 
przeprowadzeniu postępowania, wydanie wyroku stwierdza
jącego nieważność tę decyzję i wyraźnie obciążającego 
OHOM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„VIPS CLUB” dla towarów i usług z klas 29, 30 i 43. 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia. 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009, ponieważ zgłaszany znak towarowy 
nie jest opisowy i ma charakter odróżniający. 

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2012 r. — Kreyenberg 
przeciwko OHIM — Komisji (MEMBER OF €e euro 

experts) 

(Sprawa T-3/12) 

(2012/C 65/35) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Heinrich Kreyenberg (Ratingen, Niemcy) (przed
stawiciel: J. Krenzel, adwokat) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Komisja 
Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa
rowe i wzory) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
R 1804/2010-2 oraz
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