
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Combescot przeciwko Komisji

(Sprawa T-250/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Obsadzenie stanowiska
kierownika przedstawicielstwa w Kolumbii — Odrzucenie
kandydatury — Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak

interesu prawnego — Skarga o odszkodowanie)

(2007/C 247/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Combescot (Popayan, Kolumbia) (przed-
stawiciele: A. Maritati i V. Messa, avocats)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie bezprawności decyzji, mocą której wykluczono
skarżącego z konkursu na stanowisko kierownika przedstawi-
cielstwa w Kolumbii, stwierdzenie nieważności postępowania
konkursowego i stwierdzenie nieważności decyzji o obsadzeniu
tego stanowiska, a także zasądzenie odszkodowania za szkody
poniesione przez skarżącego.

Sentencja wyroku

1) Komisja zapłaci skarżącemu Philippe'owi Cambescot kwotę
3 000 EUR tytułem odszkodowania.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Komisja poniesie oprócz własnych kosztów, połowę kosztów skarżą-
cego.

4) Skarżący poniesie połowę własnych kosztów.

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

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r.
— Neumann przeciwko OHIM (Kształt główki mikrofonu)

(Sprawa T-358/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego
wspólnotowego znaku towarowego w postaci główki mikro-
fonu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak
charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporzą-

dzenia (WE) nr 40/94)

(2007/C 247/42)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Georg Neumann GmbH (Berlin, Niemcy) (przed-
stawiciel: R. Böhm, adwokat)

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

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
17 czerwca 2004 r. (sprawa R 919/2002-2) oddalającą wniosek
o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego trójwymia-
rowego oznaczenia w postaci główki mikrofonu.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Georg Neumann GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004.
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