
— W ramach tego zarzutu strona skarżąca podnosi, że 
Komisja dokonała zbyt szerokiej wykładni wyjątkowych 
okoliczności faktycznych wskazanych w art. 4 rozporzą
dzenia nr 1049/2001 również w odniesieniu do 
wniosku strony skarżącej o udostępnienie pozbawionej 
zaciemnień wersji spisu treści. Strona skarżąca stoi na 
stanowisku, że również w tym wypadku nie mogłoby 
dojść do naruszenia interesów handlowych w rozu
mieniu art. 4 ust. 2 tiret pierwsze rozporządzenia nr 
1049/2001, ani celu śledztwa w rozumieniu art. 4 ust. 
2 tiret trzecie rozporządzenia nr 1049/2001. 

— Strona skarżąca utrzymuje ponadto, że nie doszłoby do 
naruszenia prywatności osoby fizycznej w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 lit. b) 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 8 grudnia 2012 r. — Still 
przeciwko OHIM (Fleet Data Services) 

(Sprawa T-534/12) 

(2013/C 32/39) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Still GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat S. Waller) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 września 2012 r. w 
sprawie R 130/2012-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania; 

— zgodnie z art. 50 § 1 regulaminu postępowania przed 
Sądem połączenie niniejszej sprawy z równolegle wniesioną 
skargą na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa

rowe i wzory) w sprawie R 4/2012-1 również z dnia 10 
września 2012 r. dotyczącą zgłoszenia „Truck Data Servi
ces”, nr 009931429. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Fleet Data Services” dla towarów i 
usług z klas 9, 12, 35, 36, 37 i 39 — zgłoszenie nr 9 931 387 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 

— Naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2012 r. — Still 
przeciwko OHIM (Truck Data Services) 
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Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Still GmbH (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: 
adwokat S. Waller) 

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

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 10 września 2012 r. w 
sprawie R 4/2012-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania; 

— zgodnie z art. 50 § 1 regulaminu postępowania przed 
Sądem połączenie niniejszej sprawy z równolegle wniesioną 
skargą na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa
rowe i wzory) w sprawie R 130/2012-1 również z dnia 10 
września 2012 r. dotyczącą zgłoszenia „Fleet Data Services”, 
nr 009931387.
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