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Dnia 9 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich złożona przez Paolę Staboli, zamieszkałą w Saint-
Gilles (Belgia), reprezentowaną przez Lucasa Vogela, adwokata.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanych przez organ
uprawniony do mianowania dnia 12 marca 2004 r. oraz
dnia 6 kwietnia 2004 r., oddalających odwołanie skarżącej
z 29 sierpnia 2003 r., w którym odwoływała się ona od
decyzji z 9 maja 2003 r. odmawiającej jej uznania za szko-
lenie uczestnictwa w dwóch konferencjach odbywających
się w Melbourne i w Perth między 26 czerwca a 5 lipca
2003 r., a także przyznania jej urlopu szkoleniowego na
ten okres;

— W zakresie, w jakim jest to konieczne, również stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionej decyzji z 9 maja 2003 r.
wydanej przez dyrektora generalnego służb tłumaczenio-
wych Komisji;

— Zasądzenie od Komisji sumy w wysokości 5.000 euro,
tytułem odszkodowania;

— Obciążenie kosztami postępowania strony przeciwnej.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca sprzeciwia się decyzji organu uprawnionego do
mianowania oddalającej jej wniosek o urlop szkoleniowy, o
który wystąpiła w celu uczestniczenia, w charakterze mówcy,
w konferencjach odbywających się w Melbourne i Perth, w
Australii, między 26 czerwca a 5 lipca 2003 r.

Na poparcie swoich roszczeń, skarżąca ponosi, że:

— Naruszenie art. 24 akapit 3 regulaminu pracowniczego,
decyzji przyjętej przez kolegium Komisarzy z dnia 7 maja
2002 r., w szczególności art. 1, 2 i 3, jak również decyzji
akceptującej kartę szkoleniową skarżącej na rok 2003, w
związku z tym, że wniosek o sporny urlop szkoleniowy
został oddalony w oparciu o to, że dotyczył jedynie działań
związanych z jej rozwojem osobistym. Tymczasem z jednej
strony, w jej karcie szkoleniowej na rok 2003 znajdowało

się wyraźne odniesienie do szkoleń, a z drugiej strony,
jednym z celów stałego szkolenia się urzędników jest
właśnie zapewnienie ich rozwoju osobistego i jego impli-
kacji dla pozytywnego oddziaływania na Komisję i jej
doskonalenia.

— Naruszenie zasady niedyskryminacji, jak również oczywiście
błędna ocena organu uprawnionego do mianowania w
zakresie, w jakim odmówił on przyznania, że temat poru-
szany podczas spornych konferencji (literatura średnio-
wieczna, a w szczególności dzieła Dante'go) ma wkład w
kształcenie ustawiczne skarżącej, gdy tymczasem temat ten
miał bezpośredni związek z jej zadaniami w ramach służb
tłumaczeniowych, a drugiej strony, urlopy szkoleniowe są
regularnie przyznawane innym urzędnikom w analogicz-
nych sytuacjach.

Skarga wniesiona dnia 9 lipca 2004 przez Georgia-Pacific
S.A.R.L. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnętrznego

(Sprawa T-283/04)

(2004/C 262/66)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 9 lipca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego przez spółkę
Georgia Pacific S.A.R.L., z siedzibą w Luksemburgu, reprezen-
towaną przez adwokata Rebeccę Delorey.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności i zmianę zaskarżonej decyzji
Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego w części, w której orzekła
ona, że znak towarowy nr 2 101 277 był pozbawiony
jakiegokolwiek odróżniającego charakteru dla oznaczenia
„papieru w rolkach do użytku gospodarczego, ręczników
kuchennych, ręczników papierowych” w całej Wspólnocie
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 40/94 i stwierdzenie w nowym orzeczeniu w tym
zakresie, że znak towarowy będący przedmiotem odmowy
ma charakter odróżniający.
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