
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 maja 2007 r. —
Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa T-343/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Nieważność — Skarga
o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Skarga o

zadośćuczynienie — Niedopuszczalność)

(2007/C 140/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vassilios Tsarnavas (Volos, Grecja) (przedstawi-
ciele: N. Lhoëst i B. d'Orléans, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Berardis-Kayser i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji oceniającego w
postępowaniu odwoławczym z dnia 4 sierpnia 2003 r., ustana-
wiającej ostateczną ocenę skarżącego za okres od 1 lipca 1997
r. do 30 czerwca 1999 r., a po drugie żądanie zasądzenia zadoś-
ćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z opóźnionym
sporządzeniem sprawozdania z oceny oraz w związku z
mobbingiem, którego stał się ofiarą.

Sentencja wyroku

1) Decyzja oceniającego w postępowaniu odwoławczym z dnia 4
sierpnia 2003 r., ustanawiająca ostateczną ocenę skarżącego za
okres od 1 lipca 1997 r. do 30 czerwca 1999 r. jest nieważna.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona

3) Komisja pokryje swoje własne koszty oraz połowę kosztów poniesio-
nych przez skarżącego

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2007 r. —
Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-99/05) (1)

(Rybołówstwo — Rozporządzenie (WE) nr 494/2002 —

Ochrona zasobów morskich — Podstawa prawna — Zasada
niedyskryminacji — Obowiązek uzasadnienia)

(2007/C 140/35)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz
Abad, pełnomocnik)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
T. van Rijn, F. Jimeno Fernández i S. Pardo Quintillán, pełno-
mocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE)
nr 494/2002 z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiającego dodat-
kowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów
morszczuka w podobszarach ICES III, IV, V, VI i VII oraz rejo-
nach ICES VIII a, b, d, e (Dz.U. L 77, str. 8)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty jak i koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 144 z 15.6.2002 (uprzednio C-165/02)

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 maja 2007 r. —
Black & Decker przeciwko OHIM — Atlas Coco (Przedsta-
wienie w formie przestrzennej narzędzia o napędzie elek-

trycznym w kolorze żółtym i czarnym)

(Sprawy połączone T-239/05, T-240/05, od T-245/05 do T-
247/05, T-255/05, od T-274/05 do T-280/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Termin do wszczęcia postępowania w sprawie
sprzeciwu — Przekazanie faksem — Dopuszczalność —

Określenie w sposób czytelny wcześniejszego znaku towaro-
wego — Zasada 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2868/95)

(2007/C 140/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Black & Decker Corporation (Towson, Mary-
land, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: H. Carr, QC i P.
Harris, solicitor)
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