
Przedmiot sprawy

Wnioski o unieważnienie projektów sprawozdań z oceny
skarżącego za okres 1997/1999 i za okres 1999/2001 oraz
sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego w
zakresie postępowania w sprawie oceny za okres 2001/2002
oraz wnioski o naprawienie rzekomej szkody.

Sentencja wyroku

1) Decyzja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie sprawozdania z
przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca
2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. zostaje uchylona.

2) Komisja wypłaci skarżącemu kwotę 2 500 EUR, oprócz kwoty
2 500 EUR już wypłaconej przez organ powołujący, za zwłokę w
sporządzeniu sprawozdań z oceny za okres 1997/1999 i za okres
1999/2001 oraz kwotę w wysokości symbolicznego 1 EUR za
zwłokę w sporządzeniu sprawozdania z przebiegu kariery zawo-
dowej za okres 2001/2002.

3) W pozostałym zakresie skargi zostają oddalone.

4) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

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

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. —
Mundipharma przeciwko OHIM — Altana Pharma

(RESPICUR)

(Sprawa T-256/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego RESPICUR — Wcześniejszy słowny krajowy znak
towarowy RESPICORT — Względna podstawa odmowy rejes-
tracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd —
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 —
Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego —

Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94)

(2007/C 82/72)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Mundipharma AG (Bazylea, Szwajcaria) (przed-
stawiciel: adwokat F. Nielsen)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele:
początkowo B. Müller, a następnie G. Schneider, pełnomocnicy)

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również,
interwenient przed Sądem: Altana Pharma AG (Konstancja,
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Becker)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 1004/2002-2), dotyczącą postę-
powania w sprawie sprzeciwu między Mundipharma AG
a Altana Pharma AG.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 1004/
2002-2).

2) OHIM pokryje koszty własne oraz koszty poniesione przez
skarżącą, z wyjątkiem kosztów związanych z interwencją.

3) Skarżąca pokryje koszty poniesione przez nią w związku
z interwencją.

4) Interwenient pokryje koszty własne.

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

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lutego 2007 r. —
Boucek przeciwko Komisji

(Sprawa T-318/04) (1)

(Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do udziału
w egzaminach pisemnych — Złożenie kandydatury

po terminie)

(2007/C 82/73)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Vladimir Boucek (Praga, Republika Czeska)
(przedstawiciel: L. Kraftftová, adwokat)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji komisji konkursowej konkursu otwar-
tego EPSO/A/2/03 o niedopuszczeniu skarżącego do udziału w
egzaminach pisemnych ze względu na złożenie kompletu doku-
mentów po terminie
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Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. —
Ontex przeciwko OHIM — Curon Medical (CURON)

(Sprawa T-353/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego CURON — Sprzeciw właściciela wspólnotowego
słownego znaku towarowego EURON — Prawdopodobieństwo
wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporzą-

dzenia (WE) nr 40/94)

(2007/C 82/74)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ontex NV (Buggenhout, Belgia) (przedstawiciel:
M. Du Tré, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)

Uczestnikiem postępowania przez Izbą Odwoławczą OHIM była
również, występująca przed Sądem w charakterze interwenienta: Curon
Medical Inc. (Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przed-
stawiciele: C. Algar, J. Cohen, solicitors, i T. Ludbrook, barrister)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
5 lipca 2004 r. (sprawa R 22/2004-2) dotyczącą postępowania
w sprawie sprzeciwu pomiędzy Ontex NV a Curon Medical, Inc.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lutego 2007 r. —
Petralia przeciwko Komisji

(Sprawa T-354/04) (1)

(Urzędnicy — Pracownicy tymczasowi — Kadra naukowa —
Zaszeregowanie do grupy)

(2007/C 82/75)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gaetano Petralia (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: C. Forte, avocat)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall i C. Loggi,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 7 października
2003 r. w sprawie ostatecznego zaszeregowania skarżącego do
grupy B5, stopień 3 oraz decyzji z dnia 13 maja 2004 r. w
sprawie oddalenia zażalenia skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lutego 2007 r.
Simões Dos Santos przeciwko OHIM

(Sprawa T-435/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy i pracownicy OHIM — Ocena
i awansowanie — Sprowadzenie do zera i ponowne obliczanie
kapitału punktów za zasługi — System przejściowy — Skarga
o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Niedziałanie
prawa wstecz — Zasady zgodności z prawem i bezpieczeństwa
prawnego — Podstawa prawna — Uzasadnione oczekiwania

— Równość traktowania)

(2007/C 82/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Simões Dos Santos (Madryt, Hiszpania) (przed-
stawiciel: A. Creus Carreras, adwokat)
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