
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r.
— Kimman przeciwko Komisji

(Sprawa T-44/04) (1)

(Urzędnicy — Powołanie — Zmiana grupy zaszeregowania
— Artykuł 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

(2006/C 108/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugène Kimman (Overijse, Belgia) [Przedstawi-
ciele: N. Lhoëst i É. De Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: V. Joris i A. Bouquet, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2002 r.
o ostatecznym zaszeregowaniu skarżącego do grupy B5 oraz
uchylenie, jeśli zachodzi taka potrzeba, decyzji Komisji z dnia
1 października 2003 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r.
— Develey przeciwko OHIM

(Sprawa T-129/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy — Kształt butelki z tworzywa sztucznego — Odmowa
rejestracji — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji —
Brak charakteru odróżniającego — Wcześniejszy krajowy
znak towarowy — Konwencja paryska — Porozumienie
TRIPS — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 40/94)

(2006/C 108/35)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
(Unterhaching, Niemcy) [Przedstawiciele: R. Kunz-Hallstein i H.
Kunz-Hallstein, avocats]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) [Przedstawiciel: G.
Schneider, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 20 stycznia 2004 r. (sprawa R
367/2003 2), oddalającej wniosek o rejestrację jako wspólnoto-
wego znaku towarowego trójwymiarowego oznaczenia
wyrażającego się w kształcie butelki

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 marca 2006 r.
— Włochy przeciwko Komisji

(Sprawa T-226/04) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE)
nr 316/2004 — Wspólna organizacja rynku wina —
Ochrona dodatkowych tradycyjnych oznaczeń — Zmiana
klasyfikacji niektórych dodatkowych tradycyjnych oznaczeń
— Używanie przy etykietowaniu win pochodzących z krajów
trzecich — Uchybienie proceduralne — Zasada proporcjonal-

ności — Porozumienie TRIPS)

(2006/C 108/36)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska [Przedstawiciel: M. Fiorilli,
avvocato dello Stato]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
N. Nolin i V. Di Bucci, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o częściowe stwierdzenie nieważności rozporządzenia
Komisji (WE) nr 316/2004 z dnia 2004 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999
odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektó-
rych produktów sektora wina (Dz.U. L 55, str. 16), w zakresie
w jakim zmienia ono art. 24, 36 i 37 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. (Dz.U. L 118,
str. 1) w zakresie dotyczącym ochrony tradycyjnych oznaczeń
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