
1) Decyzja Komisji z dnia 14 sierpnia 2002 r. o nieawansowaniu
skarżącego w 2002 r. do grupy zaszeregowania A4 zostaje uchy-
lona..

2) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w części, w której
dotyczy zasądzenia odszkodowania.

3) Pozwana zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 200 z 20.8.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie T-294/03 Jean-Louis Gibault przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerw — Brak
uzasadnienia — Dyskryminacja ze względu na przynależność

państwową)

(2005/C 193/40)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-294/03 Jean-Louis Gibault, zamieszkały w
Wattrelos (Francja), reprezentowany przez adwokata F. Tuyt-
schaevera, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, (pełno-
mocnik: J. Currall, z adresem do doręczeń w Luksemburgu),
mającej za przedmiot skargę o uchylenie decyzji, na mocy
której komisja konkursowa konkursu COM/A/6/01 zdecy-
dowała o niewpisaniu skarżącego na listę rezerw, Sąd Pierwszej
Instancji (pierwsza izba), w składzie: J.D. Cooke, prezes, I.
Labucka i V. Trstenjak, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, admini-
strator, wydał w dniu 31 maja 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona jako bezpodstawna.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2003

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 7 czerwca 2005 r.

w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego znaku towarowego Salvita
— Krajowy wcześniejszy słowny znak towarowy SOLEVITA
— Dowód używania krajowego wcześniejszego znaku towaro-

wego — Odrzucenie sprzeciwu)

(2005/C 193/41)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-303/03 Lidl Stiftung & Co. KG, z siedzibą w
Neckarsulm (Niemcy) reprezentowana przez adwokata P.
Großa, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełno-
mocnicy: U. Pfleghar i G. Schneider), w której drugą stroną w
postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą
przed Sądem w charakterze interwenienta, jest REWE-
ZENTRAL AG, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), początkowo
reprezentowana przez adwokata M. Kinkeldey'a, a następnie
przez adwokatów M. Kinkeldey'a i C. Schmitt, mającej za
przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 30 czerwca 2003 r. (sprawa R 408/2002 1),
wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu właściciela
krajowego znaku towarowego SOLEVITA wobec rejestracji
wspólnotowego słownego znaku towarowego Salvita, Sąd
Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, F.
Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w
dniu 7 czerwca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003
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