
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie T-373/03 Solo Italia Srl przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy
PARMITALIA — Termin do wniesienia odwołania od decyzji
Wydziału Sprzeciwów — Art. 59 rozporządzenia (WE)
nr 40/94 — Zasada 48 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 —

Niedopuszczalność wyżej wskazanego odwołania)

(2005/C 193/44)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-373/03, Solo Italia Srl, z siedzibą w Ossona
(Włochy), reprezentowana przez adwokatów A. Bensoussana,
M. E. Haasa i L. Tellier-Loniewskiego, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
(pełnomocnicy: I. de Medrano Caballero i A. Folliard-Mongui-
rala), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze
interwenienta, jest: Nuova Sala Srl, z siedzibą w Brescii
(Włochy), reprezentowana przez adwokatów E. Gavuzziego, S.
Hassana i C. Pastore'a, mającej za przedmiot skargę na decyzję
drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 września 2003 r.
(sprawa R 208/2003-2), potwierdzającej odmowę rejestracji
słownego znaku towarowego PARMITALIA, Sąd Pierwszej
Instancji (pierwsza izba), w składzie: w składzie J. D. Cooke,
prezes, I. Labucka i V. Trstenjak, sędziowie, sekretarz: J. Palacio
González, główny administrator, wydał w dniu 31 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

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie T-80/04 Jean-Pierre Castets przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Przejście na rentę z tytułu niezdolności do
pracy — Odszkodowanie za niewykorzystany urlop — Ilość
dni uwzględnionych przy obliczeniu odszkodowania — Przy-

czyny inne niż wymagania służby)

(2005/C 193/45)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-80/04, Jean-Pierre Castets, były urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Saint-Victor-des-Oules
(Francja), reprezentowany przez adwokata G. Crétina, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall
i V. Joris, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji ustalającej
wysokość odszkodowania za niewykorzystane przez skarżącego
w chwili zakończenia służby coroczne urlopy w zakresie, w
jakim obliczenie odszkodowania wynika z ograniczonego do
12 dni na rok kalendarzowy przeniesienia urlopu, Sąd Pierw-
szej Instancji (czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, P.
Mengozzi, I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: H.
Jung, administrator, wydał w dniu 9 czerwca 2005 r. wyrok,
którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004
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