
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

w sprawie T-399/03, Arnaldo Lucaccioni przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Choroba zawodowa — Żądanie uznania pogor-
szenia się stanu zdrowia — Wykonanie wyroku Sądu —
Kwalifikacja prawna pisma Komisji — Skarga o uchylenie —

Niedopuszczalność)

(2005/C 182/67)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-399/03, Arnaldo Lucaccioni, były urzędnik
Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w St-Leonards-on-
Sea, reprezentowany przez adwokatów J. R. Iturriagagoitia i K.
Delvolvé, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełno-
mocnicy: J. Currall oraz adwokat J.-L. Fagnart, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
uchylenie decyzji Komisji z dnia 10 marca 2003 r. wydanej w
wykonaniu wyroku Sądu z dnia 26 lutego 2003 r. wydanego w
sprawie T-212/01 oraz wniosek o stwierdzenie nieważności
orzeczenia lekarskiego wydanego w związku z tym postępowa-
niem, Sąd ( druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J.
Forwood i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał
w dniu 22 kwietnia 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Strony ponoszą koszty własne.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie T-445/04 Energy Technologies ET SA prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

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

(Wspólnotowy znak towarowy — Udział adwokata — Oczy-
wista niedopuszczalność)

(2005/C 182/68)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-445/04, Energy Technologies ET SA, z siedzibą
we Fribourg (Szwajcaria), reprezentowana przez A. Boman,

przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), w której
drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była
Aparellaje eléctrico, SL, z siedzibą w Hospitalet de Llobregat
(Hiszpania), mającej za przedmiot skargę na decyzję czwartej
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 lipca 2004 r. (sprawa R
366/2002-4), dotyczącej zgłoszenia słownego znaku towaro-
wego UNEX jako wspólnotowego znaku towarowego, Sąd
(czwarta izba) w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I.
Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: M. H. Jung, wydał
w dniu 28 lutego 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Strona skarżąca poniesie swoje własne koszty.

(1) JO C 31 du 5.2.2005

Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Impetus Consultants

(Sprawa T-138/05)

(2005/C 182/69)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 23 marca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich reprezentowanej przez D. Triantafyllou, wspiera-
nego przez adwokata N. Kostikas, przeciwko Impetus Consul-
tants.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Sądu Pierwszej
Instancji o:

— orzeczenie, że strona pozwana ma zapłacić kwotę
325.655,21 euro, z czego kwota 160.380,35 stanowi
należność główną, a kwota 75.274,86 stanowi odsetki za
zwłokę naliczane od dnia wymagalności należności głównej
zgodnie z notami obciążeniowymi.

— orzeczenie, że strona pozwana ma zapłacić począwszy od
dnia 15 marca 2005 r. do czasu całkowitej zapłaty
zadłużenia kwotę 41,93 euro dziennie tytułem odsetek od
zadłużenia powstałego w związku z kontraktem COP 493
„Invite”, kwotę 1,66 euro dziennie tytułem odsetek w
związku z kontraktem TR 1006 „Ausias” oraz kwotę 1,01
euro dziennie tytułem odsetek w związku z kontraktem
V 2043 „Artis”.

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

23.7.2005C 182/36 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


