
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie T-193/03 Giuseppe Piro przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Skarga o uchylenie — Sprawozdanie z oceny
— Uzasadnienie — Skarga o odszkodowanie — Krzywda)

(2005/C 171/29)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-193/03 Giuseppe Piro, urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Wezembeek Oppem
(Belgia), reprezentowany przez S. Orlandiego, A. Coolena, J.-N.
Louisa, E. Marchala i X. Martina Membielę, adwokatów, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Berardis-Kayser i H.
Tserepa-Lacombe, z adresem do doręczeń w Luksemburgu),
mającej za przedmiot, po pierwsze, wniosek o uchylenie
decyzji Komisji dotyczącej przyjęcia ostatecznego sprawozdania
z oceny skarżącego za okres 1999/2001 oraz, po drugie,
wniosek o odszkodowanie, Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba),
w składzie: M. Vilaras, prezes, M. E. Martins Ribeiro i K.
Jürimäe, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał
w dniu 10 maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1 Komisja zostaje obciążona wypłaceniem skarżącemu jednego euro
tytułem zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

2 W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

3 Komisja pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych
przez skarżącego. Skarżący pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 184 z 2.8.2003 r.

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie T-390/03 CM Capital Markets Holding SA prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Wcześniejszy graficzny znak towarowy zawie-
rający wyrażenie „capital markets CM” — Zgłoszenie
graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego
element „CM” — Względna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Art. 8 ust. 1

lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2005/C 171/30)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie T-390/03 CM Capital Markets Holding SA, z
siedzibą w Madrycie (Hiszpania), początkowo reprezentowana
przez adwokat N. Moya Fernández i adwokata J. Calderóna
Chavera, a następnie przez adwokata J. Calderóna Chavera i
adwokat T. Villate Consonni, przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: O. Montalto i I. de Medrano
Caballero), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą OHIM była Caja de Ahorros de Murcia, z siedzibą
w Murcji (Hiszpania), mającej za przedmiot skargę na decyzję
pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 września 2003 r.
(sprawa R 244/2003-1), wydaną w postępowaniu w sprawie
sprzeciwu między CM Capital Markets Holding SA a Caja de
Ahorros de Murcia, Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w
składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekre-
tarz: B. Pastor, zastępca sekretarza, wydał w dniu 11 maja
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 21 z 24.1.2004
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