
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 kwietnia 2006 r.
— Kachakil Amar przeciwko OHIM

(Sprawa T-388/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy
w kształcie podłużnej linii zakończonej trójkątem — Odmowa
rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Uzyskanie

charakteru odróżniającego w następstwie używania)

(2006/C 131/74)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Habib Kachakil Amar (Walencja, Hiszpania)
[Przedstawiciel: adwokat J.C. Heder]

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego [Przedstawiciel: O. Mondéjar, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
20 lipca 2004 r. (R 175/2004-1), odmawiającą rejestracji
graficznego znaku towarowego „podłużna linia zakończona
trójkątem” w charakterze wspólnotowego znaku towarowego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 marca
2006 r. — Korkmas i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-2/04) (1)

(Dopuszczalność — Skarga o stwierdzenie nieważności —
Akt podlegający zaskarżeniu — Dorozumiana decyzja
Komisji dotycząca odmowy przedstawienia propozycji do Rady
— Skarga na bezczynność — Zaniechanie podlegające
zaskarżeniu — Zaniechanie polegające na nieprzedstawieniu
Radzie propozycji — Uprawnienia dyskrecjonalne — Nakaz)

(2006/C 131/75)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Cemender Korkmaz (Flers, Francja), Corner
House Research (Sturminster Newton, Dorset, Zjednoczone
Królestwo) oraz The Kurdish Human Rights Project (London,

Zjednoczone Królestwo) (Przedstawiciele: na początku P. Moser,
Barrister i A. Stock, adwokat, później P. Moser i H. Miller, Soli-
citor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
G. Boudot i M. Wilderspin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Tytułem żądania głównego wniosek o stwierdzenia nieważności
raportu okresowego Komisji z dnia 5 listopada 2003 r. w
sprawie postępów dokonanych przez Turcję na drodze do
członkostwa w zakresie, w jakim raport ten zawiera decyzję
Komisji w sprawie odmowy wydania zalecenia Radzie w dzie-
dzinie przedakcesyjnej pomocy finansowej przyznanej Turcji,
tytułem żądania ewentualnego, żądanie stwierdzenia bezczyn-
ności w tym względzie, a każdym razie o wydanie nakazu w
tym względzie

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Cemender Korkmaz, Corner House Research i The Kurdish Human
Rights Project zostają obciążeni kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 71 z 20.3.2004

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4
kwietnia 2006 r. — Tesoka przeciwko Eurofound

(Sprawa T-398/05 R)

(Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków tymcza-
sowych — Umorzenie postępowania)

(2006/C 131/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) (przedsta-
wiciel: J.-L. Fagnart, avocat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przedstawiciel: C.
Callanan, avocat)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w celu zasad-
niczo nakazania Eurofound wypłaty na rzecz skarżącej tymcza-
sowego odszkodowania oraz doręczenia jej dokumentów
niezbędnych do wykazania uprawnienia do zasiłku dla bezro-
botnych w państwie jej miejsca zamieszkania.
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