
Skarga wniesiona w dniu 29 października 2012 r. — 
LaserSoft Imaging przeciwko OHIM (WorkflowPilot) 

(Sprawa T-475/12) 

(2013/C 9/73) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: LaserSoft Imaging AG (Kilonia, Niemiecki) 
(przedstawiciel: adwokat J. Hunnekuhl) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z 
dnia 10 stycznia 2012 r. i 6 sierpnia 2012 r. (sprawa 
R 480/2012-4) w zakresie dotyczącym odrzucenia zgło
szenia dokonanego przez skarżącą w dniu 29 sierpnia 
2011 r. i nakazanie stronie pozwanej wpisania do rejestru 
znaków towarowych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego słownego znaku towarowego „WorkflowPi
lot”, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„WorkflowPilot” dla towarów i usług z klas 9, 41 i 42 — 
zgłoszenie nr 10 223 774 

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 
ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2012 r. — 
Saint-Gobain Glass Deutschland przeciwko Komisji 

(Sprawa T-476/12) 

(2013/C 9/74) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Akwiz
gran, Niemcy) (przedstawiciele: S. Altenschmidt i C. Dittrich 
Rechtsanwälte) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji z 
dnia 4 września 2012 r. oznaczonej sygnaturą GestDem 
nr 3273/2012), którą odmówiono dostępu do danych 
Umweltbundesamt (federalnego urzędu ds. środowiska) 
Republiki Federalnej Niemiec dotyczących instalacji skarżą
cej, które to dane zostały przekazane Komisji przez wska
zany urząd w ramach wykazu instalacji objętych dyrektywą 
2003/87 przedstawionego na podstawie art. 15 ust. 1 
decyzji Komisji Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
(2011/278/UE); 

— posiłkowo, stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji 
Komisji z dnia 25 września 2012 r. (oznaczonej sygnaturą 
GestDem nr 3273/2012), którą instytucja ta w każdym 
wypadku odmówiła dostępu do żądanych informacji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty: 

1) Naruszenie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 ( 1 ) 

Strona skarżąca podnosi w tym względzie, że nie zostały 
spełnione przesłanki przedłużenia terminu na ustosunko
wanie się do jej drugiego wniosku, wobec czego decyzję 
odmowną wydano już w dniu 4 września 2012 r. 

2) Naruszenie art. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 
1367/2006 ( 2 ) w związku z art. 2 ust.1 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 

Strona skarżąca utrzymuje, że dorozumiane oddalenie jej 
wniosku narusza art. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 
1367/2006 w związku z art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 
1049/2001, ponieważ na podstawie tych przepisów przy
sługuje jej prawo dostępu do żądanych informacji dotyczą
cych środowiska naturalnego, a przesłanki odmowy dostępu, 
które należy interpretować w sposób ścisły, nie zostały speł
nione. 

Strona skarżąca twierdzi w szczególności, że nie ma zasto
sowania przesłanka odmowy określona w art. 4 ust. 3 
akapit pierwszy rozporządzenia nr 1049/2001. Żądane 
dokumenty dotyczą wyłącznie danych, które zostały prze
kazane Komisji przez Republikę Federalną Niemiec, a nie 
oceny rzeczonych danych przez tę instytucję. Nie zachodzi 
zatem obawa, że proces podejmowania decyzji przez 
Komisję mógłby zostać poważnie naruszony.
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