
Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) MacLean-Fogg Co. zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 296 z 26.11.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca 2007 r.
— IVG Immobilien przeciwko OHIM (I)

(Sprawa T-441/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenia graficzne —
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru
odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)

nr 40/94)

(2007/C 170/46)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: IVG Immobilien AG (Bonn, Niemcy) (przedstawi-
ciele: A. Okonek i U. Karpenstein, adwokaci)

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

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
1 września 2005 r. (sprawa R 559/2004-4) dotyczącą wniosku
o rejestrację oznaczenia graficznego I w charakterze wspólnoto-
wego znaku towarowego.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 września 2005 r.
(sprawa R 559/2004-4).

2) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez IVG
Immobilien AG.

(1) Dz.U. C 60 z 11.3.2006.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 czerwca 2007 r.
— Europie przeciwko OHIM

(Sprawa T-207/06) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspól-
notowego znaku towarowego EUROPIG — Bezwzględne
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak
charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) i

artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

(2007/C 170/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Europig S A. (Josselin, Francja) (przedstawiciel:
adwokat D. Masson)

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

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia z
dnia 31 maja 2006 r. (sprawa R 1425/2005-4) dotyczącą
wniosku o zgłoszenie słownego znaku EUROPIG jako wspólno-
towego znaku towarowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 261 z 28.1.2006.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja
2007 r. — Gnemmi i Aguiar przeciwko Komisji

(Sprawa T-97/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z
przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie
oceny za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopusz-
czalna i oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy

prawnej)

(2007/C 170/48)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laura Gnemmi (Hünsdorf, Luksemburg) i
Eugénia Aguiar (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo
G. Bounéou i F. Frabetti, następnie F. Frabetti, adwokaci)
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Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy.)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, tytułem roszczenia głów-
nego, postępowania w sprawie oceny za okres 2001/2002 w
części dotyczącej skarżących, a tytułem żądania ewentualnego
— sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżących z
tego postępowania

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście bezzasadna, a w
pozostałej części oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy
prawnej

2) Skarżący poniosą swoje własne koszty

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja
2007 r. — Sanz i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-112/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z
przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie
oceny za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopusz-
czalna i oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy

prawnej)

(2007/C 170/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sanz Ruiz Sanz (Tervuren, Belgia), Anna Maria
Campogrande (Bruksela, Belgia), Friedrich Mühlbauer (Bruksela)
(przedstawiciele: początkowo G. Bounéou i F. Frabetti, następnie
F. Frabetti, adwokaci)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, tytułem roszczenia głów-
nego, postępowania w sprawie oceny za okres 2001/2002 w
części dotyczącej skarżących, a tytułem żądania ewentualnego
— sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżących z
tego postępowania

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście bezzasadna, a w
pozostałej części oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy
prawnej.

2) Skarżący poniosą swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja
2007 r. — Czigàny i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-149/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z
przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002
— Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona

podstawy prawnej)

(2007/C 170/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Imre Czigàny (Rhode-Saint-Genèse, Belgia);
Isabel Alves (Luksemburg, Luksmburg); Georgette Henningsen
(Bruksela, Belgia); i Michel Lucas (Tervuren, Belgia) (przedstawi-
ciele: początkowo G. Bounéou i F. Frabetti, następnie F. Frabetti,
avocats)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia w odniesieniu do skarżących nieważności
oceny za okres 2001/2002 (żądanie główne) i ewentualnie spra-
wozdań z przebiegu ich kariery zawodowej sporządzonych w
ramach tej oceny

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona w części jako oczywiście niedopuszczalna i
w pozostałej części jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek
podstawy prawnej.

2) Skarżący ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004.
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