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Den Europæiske Unions Tidende

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Det
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at henholdsvis den af Kommissionen i
december 2008 udførte kontrol på stedet, Kommissionens
udkast til revisionsberetning af 19. december 2008 og
Kommissionens endelige revisionsberetning af 25. marts
2009, samt Kommissionens endelige afgørelse som inde
holdt i skrivelse af 10. juli 2009, der fastsætter afbrydelsen
af to projekter, som GL2006 Europe Ltd deltog i, og debet
notaerne af 7. august 2009, hvorefter GL2006 Europe Ltd
skal tilbagebetale Kommissionen et samlet beløb på
2 258 456,31 EUR, er ulovlige og ugyldige.
— Subsidiært og/eller desuden fastslås det, at Kommissionens
anbringender vedrørende realiteten ikke er begrundede.
— Det fastslås, at Kommissionens kontrol på stedet, dens revi
sionsberetninger og endelige afgørelse ikke kan påvirke
gyldigheden af de fællesskabskontrakter, som GL2006
Europe Ltd deltog i.
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begrundelse, eftersom revisionsberetningen blev optaget på
grundlag af en ufuldstændig kontrol på stedet, eller en mang
lende sammenhæng mellem undersøgelsen og de konklusioner,
der drages i den endelige revisionsberetning, hvilket indebar en
tilsidesættelse af sagsøgerens grundlæggende rettigheder såsom
uskyldsformodningen.

Sagsøgeren har for det tredje gjort gældende, at Kommissionens
endelige afgørelse er uklar i forhold til sanktionen, idet den
fastsætter ophævelsen af to kontrakter, uanset at de tilknyttede
debetnotaer vedrører tolv kontrakter. Sagsøgeren har også gjort
gældende, at selskabet ikke forskriftsmæssigt blev meddelt
denne endelige afgørelse.

Endelig har sagsøgeren rejst indsigelse mod kravene i forhold til
de af Kommissionen vedrørende realiteten fremførte argumenter
for at ophæve de to kontrakter og for at kræve tilbagebetaling
af de beløb, der var blevet udbetalt til sagsøgeren. Sagsøgeren
har gjort gældende, at disse af Kommissionen i dens afgørelse
fremførte argumenter er ubegrundede og drager konklusioner,
der er i strid med dem i revisionsberetningen for 2007.

— Det fastslås, at disse kontrakter er gyldige.
— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at
betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 29. oktober 2009 — Dufour mod ECB

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

(Sag T-436/09)

Med dette søgsmål, som er anlagt i henhold til en voldgifts
klausul, anfægter sagsøgeren gyldigheden af Kommissionens
afgørelse af 10. juli 2009, hvorved to kontrakter, som var
indgået med sagsøgeren inden for rammerne af Fællesskabets
programmer for forskning og teknologisk udvikling, ophæves
på baggrund af OLAF’s revisionsberetning. Sagsøgeren anfægter
tilsvarende gyldigheden af de debetnotaer af 6. august 2009,
som Kommissionen udstedte på baggrund af samme revisions
beretning fra OLAF, og hvorved Kommissionens forskud for
tolv projekter, som sagsøgeren deltog i, og hvorved denne
blev genstand for en undersøgelse, skal tilbagebetales.

(2010/C 11/59)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Julien Dufour (Jolivet, Frankrig) (ved avocat I. Schoe
nacker Rossi)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank
Sagsøgeren har gjort følgende anbringender gældende til støtte
for sine påstande.
Sagsøgerens påstande
Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at den af Kommis
sionen udførte kontrol på stedet var retsstridig af følgende
grunde: Der var ikke noget forudgående varsel; i forhold til
konsekvenserne af den endelige afgørelse var kontrollens
varighed utilstrækkelig; vurderingen af de væsentlige forhold
var utilstrækkelig; Kommissionen tilsidesatte sagsøgerens
privatliv; der var en fejl i hjemmelsgrundlaget, idet kontrolrap
porten henviste til en forordning, der ikke længere var i kraft.
Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at revisionsberet
ningen lider af alvorlige mangler såsom mangel på behørig

— Det bekræftende afslag, som Den Europæiske Centralbanks
Styrelsesråd meddelte Julien Dufour ved skrivelse af 2.
september 2009 vedrørende de databaser, der har gjort
det muligt at udarbejde rapporter om ansættelse af personale
og personalets mobilitet, annulleres.

— Den Europæiske Centralbank pålægges følgelig at tilstille
Julien Dufour samtlige de databaser, der har gjort det
muligt at udarbejde rapporter om ansættelse af personale
og personalets mobilitet.
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— Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale 5 000 EUR i
erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt.

Den anden part i sagen for appelkammeret: Kadabell GmbH & Co.
KG (Lenzkirch, Tyskland)

— Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens
omkostninger.

Sagsøgerens påstande

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Med dette søgsmål har sagsøgeren nedlagt påstand om annul
lation af Den Europæiske Centralbanks afslag af 2. september
2009 på at give ham adgang til de databaser, der har gjort det
muligt at udarbejde rapporter om ansættelse af personale og
personalets mobilitet i perioden fra 1999 til 2009, som han
havde anmodet om i forbindelse med forberedelsen af sin
doktorafhandling, samt om tilkendelse af en erstatning for
forsinkelsen med udarbejdelsen af afhandlingen.

— Afgørelse truffet den 5. august 2009 af Første Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (sag R 1367/2008-1) annulleres.
— Harmoniseringskontoret og Kadabell GmbH & Co. KG
tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Ansøger om EF-varemærket: Oyster Cosmetics SpA
Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »OYSTER COSME
TICS« for varer i klasse 3

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at
begrundelsen for afslaget på at give ham adgang til de pågæl
dende dokumenter er retsstridig, da der henvises til vage undta
gelser, der ikke fastsat i Den Europæiske Centralbanks afgørelse
ECB/2004/3 af 4. marts 2004 om aktindsigt i Den Europæiske
Centralbanks dokumenter (1), der er vedtaget med henblik på
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i EuropaParlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2), og den
er støttet på en urigtig antagelse om, at den elektroniske utrykte
udgave af disse databaser ikke har karakter af et »dokument«.
Endelig kan Den Europæiske Centralbank ikke med rette påbe
råbe sig, at det er vanskeligt at gøre dokumenterne tilgængelige.

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-varemær
keregistrering af figurmærket »KADUS OYSTRA AUTO STOP
PROTECTION« for varer i klasse 3

(1) EUT L 80, s. 42.
(2) EFT L 145, s. 43.

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i
Rådets forordning nr. 207/2009, idet appelkammeret fejlagtigt
fandt, at der var risiko for forveksling mellem varemærkerne.

Sag anlagt den 19. oktober 2009 — Oyster Cosmetics mod
KHIM — Kadabell (OYSTER COSMETICS)

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn:
Kadabell GmbH & Co. KG

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Delvist medhold i indsigelsen
Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Sag anlagt den 23. oktober 2009 — Purvis mod
Parlamentet

(Sag T-437/09)

(Sag T-439/09)

(2010/C 11/60)

(2010/C 11/61)

Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Oyster Cosmetics SpA (Castiglione delle Stiviere,
Italien) (ved lawyers A. Perani og P. Pozzi)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design)

Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: John Robert Purvis (Saint-Andrews, Det Forenede
Kongerige) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og
É. Marchal)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet

