
3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) W sprawach T-155/03 i T-157/03 Komisja zostaje obciążona
kosztami.

5) W sprawie T-331/03 Komisja pokryje własne koszty, jak również
połowę kosztów poniesionych przez skarżącego.

(1) Dz.U. C 171 z 19.7.2003

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r.
— Castellblanch przeciwko OHIM

(Sprawa T-29/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Wniosek o rejestrację wspólnotowego graficz-
nego znaku towarowego zawierającego słowny element
„CRISTAL CASTELLBLANCH” — Wcześniejszy krajowy
znak towarowy CRISTAL — Rzeczywiste używanie wcześ-
niejszego krajowego znaku towarowego — Prawdopodobień-
stwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 15
ust. 2 lit. a) oraz art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE)

nr 40/94)

(2006/C 48/52)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Hisz-
pania) [Przedstawiciele: adwokaci F. de Visscher, E. Cornu, É.
De Gryse i D. Moreau]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel: I. de
Medrano Caballero, pełnomocnik]

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą był również inter-
wenient przed Sądem: Champagne Louis Roederer SA (Reims,
Francja) [Przedstawiciel: adwokat P. Cousin]

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17
listopada 2003 r. (sprawa R 37/2000-2), wydana w postępo-
waniu w sprawie sprzeciwu między Castellblanch, SA a Cham-
pagne Louis Roederer S.A.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 grudnia 2005 r.
— Gorostiaga Atxalandabaso przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-146/04) (1)

(Przepisy dotyczące zwrotu posłom do Parlamentu Europej-
skiego kosztów i diet — Kontrola wykorzystania diet —
Wykazanie wydatków — Ściągnięcie długu w drodze

potrącenia)

(2006/C 48/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierre-
d'Irube, Francja) (Przedstawiciel: D. Rouget, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (Przedstawiciele: H.
Krück, C. Karamarcos i D. Moore, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii
(reprezentowane przez swojego pełnomocnika)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza General-
nego Parlamentu Europejskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w
sprawie ściągnięcia kwot przekazanych tytułem zwrotu
kosztów i diet poselskich

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Sekretarza Generalnego Parla-
mentu Europejskiego z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ściąg-
nięcia kwot przekazanych tytułem zwrotu kosztów i diet poselskich
w części, w jakiej stanowi ona, że ściągnięcie kwoty stanowiącej
dług skarżącego nastąpi w drodze potrącenia.
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