
Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-167/10) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001 — Wnioski o kosztorys — Odmowa dostępu — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin do wniesienia 
skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Dopuszczalność — 
Wyjątek dotyczący ochrony polityki ekonomicznej Unii Euro
pejskiej — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych 
osób trzecich — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicz
nego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego — Obowiązek 

uzasadnienia) 

(2013/C 26/75) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciele: adwokaci N. Korogiannakis i M. Dermitzakis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. 
Manhaeve i C. ten Dam, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 27 
stycznia 2010 r. w sprawie odmowy dostępu do wniosków o 
kosztorys dotyczących części 3 A przetargu DIGIT/ 
PO/2005/113 — ESP-DESIS (Dz.U. 2005/S 252-248566) oraz 
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 
marca 2010 r. w sprawie odmowy dostępu do wniosków o 
kosztorys dotyczących pozostałych części ww. przetargu, 
wszystkich części przetargów DI/0005 ESP (Dz.U. 2001/S 53- 
036539) i ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP-DIMA (Dz.U. 
2003/S 249-221337) oraz umowy ramowej BUDG/0101. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 27 
stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie odmowy dostępu do wnio
sków o kosztorys dotyczących części 3 A przetargu DIGIT/ 
PO/2005/113 — ESP-DESIS. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 11 marca 2010 
r. w sprawie odmowy dostępu do wniosków o kosztorys dotyczących 
pozostałych części wyżej wymienionego przetargu, wszystkich części 
przetargów DI/0005 ESP i ADMIN/DI/2/PO/2003/192 ESP- 
DIMA oraz umowy ramowej BUDG/0101. 

3) Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Evro
païki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Plirofo
rikis kai Tilematikis AE. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 6 grudnia 2012 r. — Füller-Tomlinson 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-390/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — 
Zabezpieczenie społeczne — Choroba zawodowa — Ustalenie 
stopnia niezdolności do pracy będącej następstwem 
choroby zawodowej — Zastosowanie europejskiej skali oceny 
niezdolności do pracy dla celów medycznych — Przeinaczenie 

okoliczności faktycznych — Rozsądny termin) 

(2013/C 26/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Paulette Füller-Tomlinson (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Druga strona postępowania: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 1 
lipca 2010 r. w sprawie F-97/08 Füller-Tomlinson przeciwko 
Parlamentowi, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Paulette Füller-Tomlinson pokrywa własne koszty oraz koszty 
poniesione przez Parlament Europejski w ramach postępowania 
w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 301 z 6.11.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2012 r. — Adamowski 
przeciwko OHIM — Fagumit (FAGUMIT) 

(Sprawy T-537/10 i T-538/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
unieważnienia prawa do znaku — Słowny wspólnotowy 
znak towarowy Fagumit i graficzny wspólnotowy znak towa
rowy FAGUMIT — Wcześniejszy graficzny krajowy znak 
towarowy FAGUMIT — Względna podstawa unieważnienia 
— Artykuł 8 ust. 3 i art. 165 ust. 4 lit. b) rozporządzenia 

Rady (WE) nr 207/2009) 

(2013/C 26/77) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ursula Adamowski (Hamburg, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat D. von Schultz) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik)
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