
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie T-190/03 Sanni Olesen przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Dodatek zagraniczny — Artykuł 4 ust. 1 lit. a)
Załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Usługi
świadczone dla innego państwa lub organizacji międzynaro-
dowej — Pojęcie państwa — Główna działalność zawodowa)

(2005/C 217/80)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-190/03 Sanni Olesen, urzędniczki Komisji
Wspólnot Europejskich, zamieszkałej w Brukseli (Belgia), repre-
zentowanej przez adwokatów S. Orlandiego, A. Coolena, J.-N.
Louisa i É. Marchala, z adresem do doręczeń w Luksemburgu
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J.
Currall i L. Lozano Palacio, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu), mającej za przedmiot, po pierwsze, wniosek o stwier-
dzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 kwietnia 2002 r.
odmawiającej skarżącej przyznania dodatku zagranicznego, o
którym mowa w art. 4 Załącznika VII do Regulaminu Pracow-
niczego Urzędników Wspólnot Europejskich oraz po drugie,
wniosek o wypłatę tego świadczenia, powiększonego o odsetki
za zwłokę, od dnia objęcia stanowiska przez skarżącą, Sąd
(piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes, M.E. Martins Ribeiro
i K. Jürimäe, sędziowie; sekretarz: I. Natsinas, administrator,
wydał w dniu 30 czerwca 2005 r. wyrok, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

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

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie T-301/03 Canali Ireland Ltd przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

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

(Wspólnotowy znak towarowy — Znak graficzny CANAL
JEAN CO. NEW YORK — Sprzeciw uprawionego z tytułu
krajowego słownego znaku towarowego CANALI — Prawdo-

podobieństwo wprowadzenia w błąd)

(2005/C 217/81)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-301/03 Canali Ireland Ltd, z siedzibą w Dublinie
(Irlandia), reprezentowana przez adwokatów C. Gielena i
O. Schmutzera, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez A. Apostolakis i S. Laitinen,
działające w charakterze pełnomocników, w której drugą
stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, wystę-
pującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest Canal
Jean Co. Inc., z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez M. Covera, solicitor, mającej za przed-
miot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji drugiej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 17 czerwca 2003 r. (sprawa R
103/2002-2) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu
78859 między Canali S.p.A. i Canal Jean Co. Inc., Sąd (pierwsza
izba), w składzie J. D. Cooke, prezes, I. Labucka i V. Trstenjak,
sędziowie; sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza, wydał w
dniu 28 czerwca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 275 z 15.11.2003
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