
Skarga wniesiona dnia 8 czerwca 2004 r. przez Alessandro
Ianniello przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-205/04)

(2004/C 217/47)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 8 czerwca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Alessandro Ianniello, zamiesz-
kałego w Brukseli, reprezentowanego przez Stephane Rodrigues
i Yolę Minatchy, avocats, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji organu uprawnionego do mianowania
(AIPN) z dnia 18 lutego 2004 r. zawierającej odpowiedź na
sprzeciw Pana Alessandro Ianniello, a także o uchylenie
odnoszącego się do niego sprawozdania oceniającego prze-
bieg kariery zawodowej sporządzonego za okres od dnia 1
lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r;

— ustalenie odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
Europejskiej wynikającej z faktu wydania zaskarżonej
decyzji oraz ze sporządzenia z opóźnieniem sprawozdania
odnoszącego się do skarżącego, oceniającego przebieg
kariery zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia
31 grudnia 2002 r;

— zasądzenie na rzecz skarżącego odszkodowania w związku
z poniesioną szkodą w wysokości 5000 euro;

— obciążenie strony pozwanej wszelkimi kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Przedmiotowa skarga sporządzona została w odniesieniu do
decyzji AIPN z dnia 18 lutego 2004 r., oddalającej sprzeciw
skarżącego, w którym wnosił o ponowne rozpatrzenie spra-
wozdania oceniającego przebieg kariery zawodowej dotyczą-
cego jego osoby za okres od dnia 1 lipca 2001 do dnia 31
grudnia 2002 r., która to decyzja nie uznawała za konieczne
otwarcie dochodzenia administracyjnego w odniesieniu do
pewnych dokumentów przedłożonych Komisji parytetowej ds.
oceny Dyrekcji Generalnej RELEX.

Na poparcie swych żądań skarżący podnosi naruszenie istot-
nych norm proceduralnych takich jak jego prawo do obrony,
obowiązek bezstronności organu administracyjnego oraz
obowiązek uzasadnienia aktów.

Ponadto zaskarżona decyzja nie uwzględniała prawa skarżącego
do ochrony jego danych osobowych, obowiązku rzetelności i
zasady dobrego administrowania.

Skarga wniesiona dnia 7 czerwca 2004 r. (faks/poczta elek-
troniczna: 2 czerwca 2004 r.) przez Fernanda Rodriguesa
Carvalhaisa przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(Sprawa T-206/04)

(2004/C 217/48)

(Język postępowania: portugalski)

Dnia 7 czerwca 2004 r. (faks/poczta elektroniczna: 2 czerwca
2004 r.) do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przez
Fernanda Rodriguesa Carvalhaisa, reprezentowanego przez
Paula Graçę, lawyer.

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była także
PROFILPAS, S.N.C. (Ufficio Veneto Brevetti)

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(OHIM) z dnia 18 marca 2004 r. (Sprawy połączone R
2407/2002 z dnia 8 sierpnia 2002 r. i R 408/2003 1);

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zgłaszający wspól-
notowy znak
towarowy:

Fernando Rodrigues Carvalhais

Wspólnotowy
znak towarowy
będący przed-
miotem
zgłoszenia:

Graficzny znak towarowy „PERFIX”,
zgłoszenie nr 1635515 dla towarów z
klas 6 (Profile metalowe i akcesoria), 17
(Profile plastikowe i gumowe oraz ich
akcesoria, spoiny i elementy do obra-
mień z materiału plastikowego) i 19
[budowlane materiały (niemetalowe),
obrzeże (obramienie) oraz spoiny cera-
miczne, obrzeże (obramienie) i marmu-
rowe spoiny, obrzeże (obramienie) oraz
ogólnie spoiny do pokryć (nienależące
do innych klas)]

Właściciel znaku
towarowego lub
oznaczenia, na
które powołano
się w sprzeciwie:

PROFILPAS, S.N.C.

Znak towarowy
lub oznaczenie, na
które powołano
się w sprzeciwie:

Graficzny znak towarowy „CERFIX”
(wspólnotowy znak towarowy nr
587725) i słowny znak towarowy
„PROFIX” (wspólnotowy znak towa-
rowy nr 771196)
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