
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie T-384/02: Fernando Valenzuela Marzo prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Zasiłek na zagospodaro-
wanie — Artykuł 9 ust. 3 załącznika VII do regulaminu —

Termin roczny)

(2004/C 239/43)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-384/02 Fernando Valenzuela Marzo, urzędnik
Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brukseli
(Belgia), reprezentowany przez M.-A. Lucas, avocat, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Curral i V.
Joris, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), której przed-
miotem jest: - z jednej strony - żądanie uchylenia decyzji
Komisji z dnia 16 listopada 2001 r. oraz z dnia 13 lutego
2002 r., na mocy których skarżącemu odmówiono wypłaty
drugiej połowy zasiłku na zagospodarowanie uzasadniając to
tym, że osiedlenie się jego rodziny w jego miejscu służbowym
nie nastąpiło w terminie regulaminowym wynoszącym jeden
rok od chwili objęcia przez niego stanowiska, oraz – z drugiej
strony – zasądzenie od Komisji zapłaty na jego rzecz drugiej
połowy zasiłku na zagospodarowanie wraz z odsetkami według
rocznej stopy procentowej wynoszącej 8 %, Sąd (trzecia izba),
w składzie: J. Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie;
sekretarz: J. Palacio González, główny administrator, wydał w
dniu 15 lipca 2004 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 13 czerwca 2004 r.

w sprawie T-115/03, Samar SpA przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku
towarowego GAS STATION — Wcześniejszy krajowy
graficzny znak towarowy BLUE JEANS GAS — Odmowa

rejestracji)

(2004/C 239/44)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-115/03, Samar SpA, z siedzibą w Mottalciata
(Włochy), reprezentowanej przez A. Ruo, adwokata, przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: O. Montalto
oraz L. Capostagno), w której drugą stroną postępowania przed
Izbą Odwoławczą OHIM i uczestniczącą w postępowaniu przed
Sądem była Grotto SpA, z siedzibą w Vicence (Włochy), repre-
zentowana przez M. Bossharda oraz S. Verea, adwokatów,
mającej za przedmiot skargę wniesioną przeciwko decyzji trze-
ciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 30 stycznia 2003 r. (sprawa R
340/2002-3), dotyczącej sprzeciwu właściciela krajowego
graficznego znaku towarowego BLUE JEANS GAS przeciwko
zarejestrowaniu wspólnotowego znaku towarowego GAS
STATION, Sąd (druga izba), w składzie J. Pirrung, prezes izby,
A.W.H. Meij oraz N.J. Forwood, sędziowie, sekretarz: J. Palacio
Gonzalez, główny administrator, wydał w dniu 13 lipca 2004
r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 135 z 7.6.2003.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 lipca 2004 r.

w sprawie T-136/03 Robert Charles Schochaert przeciwko
Radzie Unii Europejskiej (1)

(Urzędnicy — Skarga odszkodowawcza — Odmowa awanso-
wania — Molestowanie psychiczne — Obowiązek pomocy)

(2004/C 239/45)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-136/03, Robert Charles Schochaert, były urzędnik
Rady Unii Europejskiej zamieszkały w Brukseli (Belgia), repre-
zentowany przez adwokata J. A. Martina, przeciwko Radzie
Unii Europejskiej (pełnomocnicy: M. Miss i F. Anton), której
przedmiotem był wniosek odszkodowawczy zmierzający do
uzyskania naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę,
jakie skarżący miał ponieść wskutek wielokrotnej odmowy ze
strony Rady awansowania go do stopnia B1 oraz wskutek
molestowania psychicznego, Sąd (w składzie jednoosobowym:
P. Lindh); sekretarz: I Natsinas, administrator, wydał w dniu 8
lipca 2004 r. wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 146 z 21.6.2003 r.
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