
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r.
— Merladet przeciwko Komisji

(Sprawa T-198/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Ocena za
okres 2001/2002 — Prawidłowość procedury oceny —

Skarga o uchylenie decyzji)

(2006/C 48/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Félix Merladet (Overijse, Belgia) [Przedstawi-
ciele: N. Lhoëst i E. de Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
J. Currall i H. Kraemer]

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji zawierającej sprawozdanie z prze-
biegu kariery skarżącego, sporządzone za okres 2001/2002.

Sentencja wyroku

1) Decyzja zawierająca sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącego
sporządzone za okres 2001/2002 zostaje uchylona.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 listopada 2005 r.
— Regione autonoma della Sardegna przeciwko Komisji

(Sprawa T-200/04) (1)

(Pomoc państwa — Środki władz włoskich mające na celu
naprawienie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego
języka owiec [blue tongue] — Wytyczne dotyczące pomocy

państwa w sektorze rolnym)

(2006/C 48/57)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione autonoma della Sardegna [Przedstawi-
ciele: D. Dodaro i S. Cianciullo, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
V. Di Bucci, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2004)471 wersja
ostateczna z dnia 16 marca 2004 r. dotyczącej systemu
pomocy, który Włochy zamierzają wprowadzić na rzecz
spółdzielni przetwórczych i handlowych w celu naprawienia
szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka (blue
tongue) (art. 5 ustawy nr 22 Regionu Sardynii z dnia 17 listo-
pada 2000 r.)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 217 z 28.08.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r.
— Rounis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-274/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Skarga o uchylenie
decyzji — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępo-
wania — Żądanie zadośćuczynienia — Spóźnione sporzą-

dzenie sprawozdania z oceny)

(2006/C 48/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgios Rounis (Bruksela, Belgia) [Przedsta-
wiciel: É. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
G. Berscheid et M. Velardo, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie uchylenia decyzji organu oceniającego w
postępowaniu odwoławczym o zatwierdzeniu sprawozdań z
oceny skarżącego za lata 1997/1999 i 1999/2001 oraz, po
drugie, żądanie zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Postępowanie w części dotyczącej żądania uchylenia zostaje
umorzone.

2) Od Komisji zostaje zasądzona kwota 3 500 EUR na rzecz
skarżącego.
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3) W pozostałej części skarga zostaje oddalona.

4) Komisja ponosi własne koszty oraz zostaje obciążona dwiema trze-
cimi kosztów poniesionych przez skarżącego.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2005 r.
— RB Square Holdings Spain przeciwko OHIM

(Sprawa T-384/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy
zawierający element słowny „clean x” — Sprzeciw właściciela
krajowego znaku słownego i graficznego CLEN — Oddalenie
sprzeciwu — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)

(2006/C 48/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: RB Square Holdings Spain, SL (Granollers, Hisz-
pania) (Przedstawiciel: K. Manhaeve, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciele: S.
Pétrequin i A. Rassat, pełnomocnicy)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była
również: Unelko NV (Zingem, Belgia)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15
czerwca 2004 r. (sprawa R 652/2002-4) dotycząca postępo-
wania w sprawie sprzeciwu między RB Square Holdings Spain,
SL a Unelko NV

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 listopada
2005 r. — Pérez-Díaz przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa T-41/04) (1)

(Urzędnicy — Skarga o uchylenie — Zawisłość sporu —
Przekroczenie terminu do uprzedniego złożenia zażalenia w
drodze administracyjnej — Wniosek o zadośćuczynienie ściśle
związany z wnioskiem o uchylenie — Oczywista niedopusz-

czalność)

(2006/C 48/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Orlando Pérez-Díaz (Bruksela, Belgia) [przedsta-
wiciel: M.-A. Lucas, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: H. Tserepa-Lacombe i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 2003
r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową członków
personelu tymczasowego na koniec postępowania w sprawie
naboru COM/R/A/01/1999 oraz wniosek o zadośćuczynienie
za krzywdę spowodowaną jakoby tą decyzją.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia
2005 r. — Just przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-91/04) (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Pytania wielokrotnego
wyboru — Poprawność odpowiedzi w formularzu korekty —
Skarga pozbawiona w oczywisty sposób wszelkiej podstawy

prawnej)

(2006/C 48/61)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Alexander Just (Hoeilaart, Belgia) [Przedsta-
wiciel: G. Lebitsch, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
H. Krämer wspierany przez H. Wägenbaur, avocat]
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