
Skarga wniesiona w dniu 30 września 2004 r. przez Dirka
Klaasa przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa T-393/04)

(2005/C 6/76)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 30 września 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko
Parlamentowi Europejskiemu sporządzona przez Dirka Klaasa,
zamieszkałego w Heilderbergu (Niemcy), reprezentowanego
przez adwokata R. Moosa.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego
ds. Personalnych z dnia 12 lutego 2004 r., na mocy której
anulowano 2 punkty awansowe, potwierdzonej decyzją w
sprawie sprzeciwu wydaną przez Sekretarza Generalnego
Parlamentu Europejskiego w dniu 30 czerwca 2004 r. w
zakresie, w którym skarżącemu zostały odebrane 2 punkty
awansowe, które zostały mu przyznane za okres przed
1999 r.;

— uchylenie w tym zakresie decyzji Sekretarza Generalnego i
stwierdzenie, że 2 punkty awansowe zostają przeniesione
na lata następne;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący jest urzędnikiem Parlamentu i został awansowany ze
skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 1999 r. do grupy
zaszeregowania A 6. W ramach awansu wszystkie punkty
awansowe uzyskane przez skarżącego przed 1999 r. zostały
skreślone. W uzasadnieniu Parlament powołuje się na wyrok
Sądu w sprawie T-30/02 (Leonhardt przeciwko Parlamentowi),
który w jego przekonaniu pozwala na takie skreślenie.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi, że przejściowa
regulacja, zgodnie z którą wszystkie uzyskane przed 1999 r.
punkty podlegają skreśleniu w przypadku awansu, narusza art.
45 regulaminu pracowniczego. W przekonaniu skarżącego,
regulacja ta nie jest konieczna i współmierna i narusza zasadę
równości. Podnosi on również, że niniejsza sprawa nie jest
porównywalna ze sprawą T-30/02.

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2004 r. przez
SOFFASS S.p.A. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i

wzory)(OHIM)

(Sprawa T-396/04)

(2005/C 6/77)

(Język postępowania: włoski)

W dniu 4 października 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga SOFFASS S.p.A. repre-
zentowanej przez adwokatów Vincenzo Biliardo i Cristiano
Bacchiniego, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego.

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również SODIPAN (spółka komandytowo-akcyjna).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej OHIM z dnia 16 lipca 2004 r. (postępowanie R
0699/2003-1);

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólno-
towy znak towarowy:

Strona skarżąca.

Zgłoszony wspólno-
towy znak towarowy:

Znak graficzny „NICKY” –
Zgłoszenie nr 1.315.985 dla
towarów z klasy 16 (produkty z
papieru i/lub celulozy do użytku
domowego i higienicznego).

Właściciel znaku lub
oznaczenia, na które
powołano się w sprze-
ciwie:

Spółka francuska SODIPAN
(spółka komandytowo-akcyjna).

Znak lub oznaczenie,
na które powołano się
w sprzeciwie:

Graficzne znaki francuskie
„NOKY” (nr 1.346.586) i „noky”
(nr 1.400.192) dla towarów z
klasy 16.

Decyzja Wydziału
Sprzeciwów:

Odrzucenie sprzeciwu.
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