
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie T-190/02: Anita Jannice Österholm przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Nieobecność zaliczona na poczet urlopu rocz-
nego — Terminy — Brak interesu prawnego — Niedopusz-

czalność)

(2004/C 228/84)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-190/02, Anita Jannice Österholm, zamieszkała w
Sztokholmie (Szwecja), reprezentowana przez adwokata J. R.
Iturriagagoitia Bassas, przeciwko Komisji Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: J. Currall i V. Joris oraz A. Dal Ferro,
adres do doręczeń w Luksemburgu), której przedmiotem jest
wniosek o uchylenie decyzji Komisji w sprawie zaliczenia
nieobecności strony skarżącej między 8 a 31 lipca 2000 r. na
poczet jej urlopu rocznego, Sąd (trzecia izba), w składzie: J.
Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie; sekretarz: I.
Natsinas, administrator, wydał w dniu 24 czerwca 2004 r.
wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda strona zostaje obciążona swoimi kosztami.

(1) Dz.U. C 202 z 24.8.2002.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie T-66/03 Koffiebranderij en Theehandel „Drie
Mollen sinds 1818” BV przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory) (OHIM) (1)

(„Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku wspólnotowego
zawierającego element słowny »Galáxia« — Wcześniejsze
krajowe i międzynarodowe znaki słowne GALA — Względna
podstawa odmowy rejestracji — Odrzucenie sprzeciwu —

Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94”)

(2004/C 228/85)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-66/03 Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen
sinds 1818” BV z siedzibą w 's-Hertogenbosch (Holandia),
reprezentowana przez P. Steinhauser, avocat, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Urzędowi Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), pełnomocnicy: J. Novais Gonçalves i S. Laitinen), w
której drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą

OHIM jest Manuel Nabeiro Silveira, Lda, z siedzibą w Campo
Maior (Portugalia), której przedmiotem jest skarga wniesiona
na decyzję drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 grudnia
2002 r. (R 270/2001-2), dotyczącą postępowania w sprawie
sprzeciwu między Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen
sinds 1818” BV a Manuelem Nabeiro Silveira, Lda, Sąd (druga
izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij oraz N. J.
Forwood, sędziowie; sekretarz: J. Plingers, administrator, wydał
w dniu 22 czerwca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 124 z 24.5.2003.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 czerwca 2004 r.

w sprawie T-315/02, Svend Klitgaard przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Klauzula arbitrażowa — Umowa zawarta w ramach
programu PLAN Cluster D — Koszty podróży — Koszty

dochodzenia roszczenia — Nieterminowa zapłata)

(2004/C 228/86)

(Język postępowania: duński)

W sprawie T-315/02, Svend Klitgaard, zamieszkały w Skørping
(Dania), reprezentowany przez adwokata S. Koll Espensena,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: H.
Støvlbæk i C. Giolito oraz P. Heidmann, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu), której przedmiotem była skarga wniesiona na
podstawie art. 238 WE o dokonanie zwrotu kwoty 19.867,40
euro - rzekomo wydanej przez skarżącego w związku z wyko-
naniem umowy nr 32.0166 zawartej w ramach projektu Plant
Life Assessment Network (PLAN) część D - wraz z odsetkami
za opóźnienie oraz o zapłatę kosztów dochodzenia powyż-
szego roszczenia, również z odsetkami za opóźnienie, Sąd
(piąta izba), w składzie: P. Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i
J. D. Cooke, sędziowie; sekretarz: D. Christensen, administrator,
wydał w dniu 10 czerwca 2004 r. wyrok, którego rozstrzyg-
nięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostaje obciążony własnymi kosztami oraz kosztami
poniesionymi przez Komisję.

(1) Dz.U. C 323 z 21.12.2002.
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