
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą
OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta
była France Cartes SAS, z siedzibą w Saint Max (Francja), repre-
zentowana przez adwokata C. de Haasa, mającej za przedmiot
skargę na trzy decyzje Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
28 lutego 2002 r. (sprawy R 771/2000-2, R 770/2000-2 i R
766/2000-2) dotyczące postępowań w przedmiocie unieważ-
nienia pomiędzy Naipes Heraclio Fournier SA i France Cartes
SAS, Sąd (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i
O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał
w dniu 11 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skargi zostają oddalone.

2) Żądania interwenienta o obciążenie skarżącej kosztami zostają
odrzucone jako niedopuszczalne w części, w której dotyczą kosztów
poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unie-
ważnień.

3) Skarżąca zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Urząd
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory)(OHIM) oraz pozostałymi kosztami interwenienta.

4) Pozostałe żądania interwenienta zostają odrzucone.

(1) Dz.U. C 180 z 27.7.2002

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 4 maja 2005 r.

w sprawie T-359/02 Chum Ltd przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy
STAR TV — Sprzeciw uprawnionej z międzynarodowego
graficznego znaku towarowego STAR TV — Odmowa rejes-

tracji)

(2005/C 171/23)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-359/02 Chum Ltd z siedzibą w Toronto (Kanada),
reprezentowana przez adwokata M. J. Gilbert przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: P. Bullock i S.
Laitinen), w której drugą stroną postępowania przed Izbą
Odwoławczą OHIM była Star TV AG z siedzibą w Schlieren
(Szwajcaria), mającej za przedmiot skargę na decyzję drugiej
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 września 2002 r. (sprawa

R 1146/2000-2), wydaną w postępowaniu w sprawie sprze-
ciwu pomiędzy Chum Ltd i Star TV AG, Sąd Pierwszej Instancji
(czwarta izba), w składzie: H. Legal, Prezes, P. Mengozzi i I.
Wiszniewska-Białecka, sędziowie, sekretarz: H. Jung, wydał w
dniu 4 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 19 z 25.1.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie T-25/03 Marco de Stefano przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do testów
— Wymagane dyplomy)

(2005/C 171/24)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-25/03 Marco de Stefano, urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Brukseli (Belgia), repre-
zentowany przez G. Vandersandena i G. Verbrugge'a, adwo-
katów, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: H. Tserepa-Lacombe i L. Lozano Palacios, z adresem
do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu o nr EUR/A/
166/01 z dnia 8 kwietnia 2002 r. mającego na celu utworzenie
listy rezerwowej administratorów (A 7/A6) w dziedzinie
audytu, odrzucającej kandydaturę skarżącego, jak również,
ewentualnie, wniosek o odszkodowanie, Sąd Pierwszej Instancji
(czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I.
Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: Reg. Natsinas,
wydał w dniu 11 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 83 z 5.4.2003
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