
W uzasadnieniu odwołania skarżący powołuje trzy zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 załącznika I
do statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 20 tego statutu, jak
również niezgodności z prawem procedury godzącej w interesy
wnoszącego odwołanie. Wnoszący odwołanie podnosi, że zasto-
sowanie art. 111 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, mającego
mutatis mutandis zastosowanie do postępowania przed Sądem do
spraw Służby Publicznej, na którego podstawie wydane zostało
zaskarżone postanowienie, było niedopuszczalne po tym jak
nastąpiły dwie wymiany pism procesowych oraz wymiana not i
uwag, to znaczy, gdy powstały okoliczności stosowania zwykłej
procedury. Zdaniem wnoszącego odwołanie w tych okolicznoś-
ciach Sąd do spraw Służby Cywilnej nie mógł był orzec w
przedmiocie dopuszczalności przed przeprowadzeniem ustnej
fazy postępowania.

Zarzut drugi, powołany subsydiarnie, dotyczy naruszenia
art. 111 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji i niezgodności z
prawem procedury, która z niego wynika. Zdaniem skarżącego
zaskarżone postanowienie nie mogło było zostać wydane na
podstawie tego przepisu bez dalszego prowadzenia postępo-
wania, a w szczególności bez przeprowadzenia ustnej fazy
postępowania, ponieważ, w każdym bądź razie, nie został
wysłuchany rzecznik generalny i podnoszona niedopuszczalność
nie jest oczywista.

Zarzut trzeci, powołany tym bardziej subsydiarnie, dotyczy
naruszenia zasady kontradyktoryjności, ponieważ Sąd do spraw
Służby Publicznej orzekł domyślnie, że jeden z załączników do
odpowiedzi na skargę stanowi dowód niedopuszczalności przed-
miotowego postępowania, zanim jeszcze wnoszący odwołanie
miał możliwość zajęcia stanowiska w kwestii tego dokumentu.

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby
Publicznej wydanego w dniu 16 kwietnia 2007 r. w
sprawie F-82/05 Thierry przeciwko Komisji, wniesione w

dniu 27 czerwca 2007 r. przez Michela Thierry'ego

(Sprawa T-223/07 P)

(2007/C 199/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Michel Thierry (Howald, Wielkie Księstwo
Luksemburga) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej z
dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie F-82/05 doręczonego
stronie skarżącej w dniu 17 kwietnia 2007 r.;

— uwzględnienie żądań przedstawionych przez stronę skarżącą
w pierwszej instancji, a tym samym stwierdzenie, że skarga
w sprawie F-82/05 jest dopuszczalna i zasadna;

— ewentualnie, ponowne skierowanie sprawy do Sądu do
spraw Służby Publicznej;

— orzeczenie o kosztach, wydatkach i wynagrodzeniach i
obciążenie nimi Komisji.

Zarzuty i główne argumenty

W swoim odwołaniu wnoszący odwołanie żąda uchylenia posta-
nowienia Sądu do spraw Służby Publicznej odrzucającego w
części jako niedopuszczalną, a w części jako oczywiście bezza-
sadną skargę mającą za przedmiot unieważnienie listy urzęd-
ników awansowych w ramach postępowania w sprawie awansu
za 2004 r. w związku z tym, że nazwisko skarżącego nie znaj-
duje się na tej liście.

W uzasadnieniu odwołania wnoszący odwołanie podnosi zarzut
błędu w wykładni i ocenie ustaleń faktycznych, które rzekomo
doprowadziły do popełnienia przez Sąd do spraw Służby
Publicznej błędu proceduralnego i co do prawa w związku z
tym, że nie uwzględnił on żądania przesłuchania członka służby
skarżącego sformułowanego w replice w pierwszej instancji.

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2007 r. — Imperial
Chemical Industries przeciwko OHIM (LIGHT & SPACE)

(Sprawa T-224/07)

(2007/C 199/80)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Imperial Chemical Industries plc. (Londyn, Zjed-
noczone Królestwo) (przedstawiciele: S. Malynicz, Barrister i
V. Chandler, Solicitor)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław-
czej z dnia 30 marca 2007 r. wydanej w sprawie R 1631/
2006-1;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
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