
Przedmiot 

Skargi na dwie decyzje Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z 
dnia 10 kwietnia 2008 r. (sprawy R 1573/2006-4 i 
R 1571/2006-4) dotyczące dwóch zgłoszeń oznaczenia słow
nego WIENER WERKSTÄTTE do rejestracji jako wspólnotowego 
znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Sprawy T-230/08 i T-231/08 zostają połączone do celów 
wydania wyroku. 

2) Skargi zostają oddalone. 

3) Paul Asenbaum zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 30.8.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Agapiou 
Joséphidès przeciwko Komisji i EACEA 

(Sprawa T-439/08) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) 
nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące utworzenia ośrodka 
doskonalenia im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim 
— Dokumenty pochodzące od osoby trzeciej — Częściowa 
odmowa dostępu — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Termin do wniesienia skargi — Niedopuszczalność — Zarzut 
niezgodności z prawem — Wyjątek dotyczący ochrony prywat
ności i integralności osoby fizycznej — Wyjątek dotyczący 
ochrony interesów handlowych — Obowiązek uzasadnienia) 

(2010/C 328/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Kalliope Agapiou Joséphidès (Nikozja, Cypr) 
(przedstawiciel: adwokat C. Joséphidès) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. 
Owsiany-Hornung i G. Rozet, pełnomocnicy) oraz Agencja 
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego 
(EACEA) (przedstawiciel: H. Monet, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji EACEA 
z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wniosku o dostęp do 
dokumentów dotyczących utworzenia ośrodka doskonalenia 
im. Jeana Monneta na Uniwersytecie Cypryjskim oraz, po 
drugie, indywidualnej decyzji Komisji C(2007) 3749 z dnia 8 

sierpnia 2008 r. dotyczącej przyznania pomocy w ramach 
programu kształcenia ustawicznego, będącego częścią programu 
Jean Monnet. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje w części oddalona, a w części odrzucona. 

2) Kalliope Agapiou Joséphidès zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 237 z 20.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 21 października 2010 r. — Umbach 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-474/08) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) 
nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące umowy zawartej w 
ramach programu TACIS — Wniosek o udzielenie dostępu w 
związku ze sporem pomiędzy skarżącym a Komisją toczącym 
się przed belgijskim sądem cywilnym — Częściowa odmowa 
dostępu — Wniosek o udzielenie dostępu oparty na zasadach 
wynikających z traktatu UE — Nadrzędny interes publiczny) 

(2010/C 328/49) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Dieter C. Umbach (Bangkok, Tajlandia) (przed
stawiciel: adwokat M. Stephani) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Costa de 
Oliveira i T. Scharf, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 2 
września 2008 r. odmawiającej przyznania skarżącemu dostępu 
do pewnych danych zawartych w dokumentach dotyczących 
umowy w sprawie pomocy przy redagowaniu kodeksu admi
nistracyjnego na rzecz Federacji Rosyjskiej, zatytułowanej 
„TACIS Service Contract n o 98.0414”. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Dieter C. Umbach zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009.
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