
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 14 lutego 2005 r.

w sprawie T-406/03, Nicolas Ravailhe przeciwko Komite-
towi Regionów Unii Europejskiej (1)

(Urzędnicy — Wstępna procedura administracyjna — Niedo-
puszczalność)

(2005/C 143/66)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-406/03 Nicolas Ravailhe, były członek personelu
tymczasowego Komitetu Regionów, zamieszkały w Amiens
(Francja), reprezentowany przez J.-P. Brodsky'ego przeciwko
Komitetowi Regionów (pełnomocnicy: P. Cervilla, wspomagany
przez adwokata B. Wägenbaura), mającej za przedmiot skargę
dotyczącą, tytułem roszczenia głównego, uchylenia wydanej
przez organ upoważniony do zawierania umów zatrudnienia
odmowy przywrócenia skarżącego do służby i praw statuto-
wych członka personelu tymczasowego Komitetu Regionów
Unii Europejskiej oraz tytułem roszczenia ewentualnego
zasądzenie odszkodowania, Sąd (piąta izba), w składzie M.
Vilaras, prezes, F. Dehousse oraz D. Šváby, sędziowie; sekretarz:
H. Jung, wydał w dniu 14 lutego 2005 r. postanowienie,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière
de Spa przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Cofnięcie
sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

(2005/C 143/67)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de
Spa z siedzibą w Spa (Belgia), reprezentowana przez adwo-
katów L. de Brouwera, E. Cornu, E. De Gryse'a et D. Moreau

przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełno-
mocnik: O. Montalto), w której drugą stroną w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą OHIM była Cottee Dairy Products Pty
Limited, z siedzibą w New South Wales (Australia), mającej za
przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 148/2002-1), Sąd
Pierwszej Instancji (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes,
N.J. Forwood i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung,
wydał w 12 stycznia 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1. Postępowanie w sprawie zostaje umorzone.

2. Każda ze stron ponosi swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2005 r. przez Eliza-
beth Agne-Dapper i innych przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-35/05)

(2005/C 143/68)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 21 stycznia 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Elizabeth Agne-
Dapper, zamieszkałej w Schoorl (Niderlandy) i 172 innych
skarżących, reprezentowanych przez adwokatów Georgesa
Vandersandena, Laure Levi i Aurore Finchelstein przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnoszą do Sądu o:

1) uznanie skargi za dopuszczalną i uzasadnioną, w tym w
odniesieniu do zawartego w niej zarzutu niezgodności z
prawem

2) w konsekwencji stwierdzenie nieważności odcinków emery-
tury skarżących za maj 2004 r., ze skutkiem zastosowania
współczynnika korygującego na poziomie stolicy państwa,
w którym mają oni miejsce zamieszkania lub przynajmniej
takiego współczynnika korygującego, który odzwiercied-
lałby w odpowiedni sposób różnice w kosztach utrzymania
w miejscu, w którym skarżący zmuszeni są ponosić swe
wydatki i tym samym odpowiadałby zasadzie równoważ-
ności,

3) obciążenie Komisji całością kosztów postępowania.
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