
4) Skarżąca poniesie cztery piąte swoich własnych kosztów, w tym
kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem w sprawie
środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 289 z 29.11.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. —
Caló przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-118/04 i T-134/04) (1)

(Urzędnicy — Zatrudnienie dyrektora w charakterze głównego
doradcy — Interes służby — Równoważność stanowisk —
Reorganizacja Eurostatu — Powołanie na stanowisko dyrek-
tora — Ogłoszenie Obowiązek wolnym stanowisku —

Obowiązek uzasadnienia — Ocena zasług kandydatów —
Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie)

(2007/C 82/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Caló (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal,
avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid, H. Krämer i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 9 lipca
2003 r. o przeniesieniu skarżącego ze stanowiska dyrektora na
stanowisko głównego doradcy, decyzji Komisji z dnia 1
października 2003 r. w sprawie reorganizacji Eurostatu w
zakresie, w jakim potwierdza przeniesienie skarżącego oraz
wniosek o zadośćuczynienie rzekomo doznanej przez skarżą-
cego krzywdy, a także po drugie, wniosek o uchylenie decyzji
Komisji z dnia 30 marca 2004 r. o powołaniu N. na stanowisko
dyrektora dyrekcji „Statystyki rolnictwa, rybactwa, funduszy
strukturalnych i środowiska” w Eurostacie i odrzuceniu kandyda-
tury skarżącego na to stanowisko.

Sentencja wyroku

1) W sprawie T-118/04 Komisja wypłaci skarżącemu kwotę 1 EUR
tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem działanie admini-
stracji.

2) W sprawie T-134/04 Komisja wypłaci skarżącemu kwotę
5 000 EUR tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem dzia-
łanie administracji.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) W sprawie T-118/04 Komisja pokryje własne koszty, w tym koszty
postępowania o zarządzenie środków tymczasowych przed Sądem,
oraz jedną piątą kosztów poniesionych przez skarżącego, w tym
koszty postępowania o zarządzenie środków tymczasowych przed
Sądem.

5) W sprawie T-118/04 skarżący pokryje cztery piąte swoich kosztów
postępowania, w tym koszty postępowania o zarządzenie środków
tymczasowych przed Sądem.

6) W sprawie T-134/04 Komisja pokryje wszystkie koszty w tym
koszty postępowania o zarządzenie środków tymczasowych przed
Sądem.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. —
Camorato Carfagno przeciwko Komisji

(Sprawa T-143/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — sprawozdania z
przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002
— Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem —

Oczywisty błąd w ocenie)

(2007/C 82/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonietta Camorato Carfagno (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel(-e): C. Mourato, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Joris i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji z dnia 9 kwietnia 2003 r. zatwierdza-
jącej sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za
okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

14.4.2007 C 82/31Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Sentencja wyroku

1) Decyzja z dnia 9 kwietnia 2003 r. zatwierdzająca sprawozdanie z
przebiegu kariery zawodowej skarżącej za okres od dnia 1 lipca
2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zostaje uchylona.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 190 z 24.7.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 lutego 2007 r. —
Gordon przeciwko Komisji

(Sprawa T-175/04) (1)

(Urzędnicy — Skarga o uchylenie — Sprawozdanie z prze-
biegu kariery — Całkowita i trwała niezdolność do pracy —
Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępowania —

Skarga o odszkodowanie — Niedopuszczalność)

(2007/C 82/69)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Donal Gordon (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele:
początkowo M. Byrne, solicitor, następnie J. Sambon, P.-P. Van
Gehuchten i P. Reyniers, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji z dnia 11 grudnia 2003 r. oddala-
jącej zażalenie wniesione na decyzję z dnia 28 kwietnia 2003 r.
potwierdzającą sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącego za
okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz
wniosek o odszkodowanie celem naprawienia szkody ponie-
sionej przez skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Nie ma potrzeby orzekać w przedmiocie wniosku o uchylenie.

2) Skarga o odszkodowanie zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

3) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 lutego 2007 r. —
Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM (HAIR-

TRANSFER)

(Sprawa T-204/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego
znaku towarowego HAIRTRANSFER — Bezwzględne
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy —

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94)

(2007/C 82/70)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Indorata-Serviços e Gestão, Lda (Funchal, Portu-
galia) (przedstawiciel: adwokat T. Wallentin)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
J. Weberndörfer, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
1 kwietnia 2004 r. (sprawa R 435/2003-2) dotyczącą wniosku
o rejestrację słownego znaku towarowego HAIRTRANSFER jako
wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Indorata-Serviços e Gestão, Lda zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 lutego 2007 r. —
Wunenburger przeciwko Komisji

(Sprawy połączone T-246/04 i T-71/05) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Postępowanie w
sprawie oceny za okres 1997/1999 i za okres 1999/2001 —
Sprawozdanie z przebiegu kariery — Postępowanie w sprawie
oceny za okres 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Dopusz-
czalność — Skarga o odszkodowanie — Prawo do obrony)

(2007/C 82/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jacques Wunenburger (Zagrzeb, Chorwacja)
(przedstawiciel: É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid, H. Krämer i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)
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