
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 stycznia 2006
— Weiβenfels przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa T-33/04) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek na dziecko pozos-
tające na utrzymaniu — Podwojony dodatek na dziecko upoś-
ledzone — Artykuł 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego —

Potrącenie kwoty dodatku tego samego rodzaju)

(2006/C 74/35)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Roderich Weiβenfels (Luksemburg) [Przedsta-
wiciel: H. Arend, avocat]

Strona pozwana: Parlament Europejski [Przedstawiciele: L.
Knudsen, U. Rösslein i E. Ecker, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 26
czerwca 2003 r. dokonującej potrącenia od kwoty podwojo-
nego dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, przyzna-
nego skarżącemu na mocy art. 67 ust. 3 regulaminu pracowni-
czego, kwoty pobieranego przez niego dodatku tego samego
rodzaju.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 stycznia 2006 r.
— Henkel przeciwko OHIM

(Sprawa T-398/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy
— Czerwono-biała prostokątna tabletka z niebieskim
owalnym jądrem — Bezwzględna podstawa odmowy rejes-
tracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego)

(2006/C 74/36)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Henkel KGaA (Düsseldorf, Niemcy) [Przedsta-
wiciel: adwokat C. Osterrieth]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciele:
początkowo D. Schennen, następnie D. Schennen i G. Schneider,
pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 4
sierpnia 2004 r. (sprawa R 771/1999-2), dotyczącą rejestracji
graficznego znaku towarowego przedstawiającego prostokątną
tabletkę

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 19 z 22.1.2005

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia
— Arizona Chemical i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-369/03) (1)

(Dyrektywa 67/548/EWG — Odmowa zmiany klasyfikacji
kalafonii jako substancji niebezpiecznej — Skarga o stwier-
dzenie nieważności — Akt niepodlegający zaskarżeniu —
Skarga odszkodowawcza — Upływ terminu — Zarzut

bezprawności — Niedopuszczalność)

(2006/C 74/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Arizona Chemical BV (Huizen, Niderlandy),
Eastman Belgium BVBA (Kallo, Belgia), Resinall Europe BVBA
(Brugia, Belgia) i Cray Valley Iberica, SA (Madryt, Hiszpania)
[przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: X. Lewis i F. Simonetti, pełnomocnicy]

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Republika
Finlandii [przedstawiciele: T. Pynnä i A. Guimaraes-Purokoski,
pełnomocnicy]
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Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności aktu Komisji
odrzucającego wnioski skarżących zmierzające do wycofania
substancji zwanej kalafonią z listy substancji uczulających,
umieszczonej w załączniku I do dyrektywy Rady 67/548/EWG
z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta-
wodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebez-
piecznych (Dz.U. 1967, 196, str. 1), a po drugie żądanie napra-
wienia poniesionej szkody.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżące pokrywają swoje własne koszty, jak i koszty poniesione
przez stronę pozwaną.

3) Interwenient ponosi swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 7 z 10.01.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 stycznia
2006 — Dimos Ano Liosion i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-85/05) (1)

(Niedopuszczalność — Podmioty nie będące adresatami aktów
wspólnotowych — Dotkliwość bezpośrednia)

(2006/C 74/38)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimos Ano Liosion (Grecja), Theodora Goula,
Argyris Argyropoulos, Ioannis Manis, Eleni Ntalipi, Vasilis
Papagrigoriou i Giorgos Fragkalexis (Ano Liossia, Grecja)
[Przedstawiciel: adwokat G. Kalavros]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: D. Triantafyllou i L. Flynn, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji E (2004) 5522
Komisji z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczącej przyznania
pomocy finansowej przez Fundusz Spójności na rzecz projektu

zatytułowanego „Budowa Pierwszej fazy drugiego składowiska
odpadów w Attyce Zachodniej w Skalistiri, gmina Fyli”;

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2005 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 stycznia
2006 r. w sprawie Finlandia przeciwko Komisji

(Sprawa T-177/05) (1)

(Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności —
Działanie niewywołujące skutków prawnych — Środki
własne Wspólnot Europejskich — Postępowanie w sprawie
uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego —
Odsetki za zwłokę przewidziane w art. 11 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1150/2000 — Negocjacje dotyczące poro-

zumienia w sprawie warunkowej płatności)

(2006/C 74/39)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Republika Finlandii (Przedstawiciele: T. Pynnä i
A. Guimaraes –Purokoski)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Wilms i P. Aalto)

Okoliczności faktyczne postępowania

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (Dyrekcja
Generalna ds. Budżetu) zawartej w piśmie z dnia 28 lutego
2005 r., potwierdzonej w piśmie z dnia 25 kwietnia 2005 r., w
której Komisja odmówiła wszczęcia negocjacji z Republiką
Finlandii w ramach wszczętego na podstawie art. 226 WE
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom Państwa
Członkowskiego nr 2003/2180, którego przedmiotem jest
warunkowa płatność przez Finlandię należności celnych
nałożonych z mocą wsteczną wraz z odsetkami za zwłokę
liczonymi od dnia wymagalności do dnia dokonania zapłaty.
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