
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 września 2008 r.
— Angé Serrano przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-47/05) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Pomyślne przejście
konkursów wewnętrznych pozwalających na awans do wyższej
kategorii na podstawie starego regulaminu pracowniczego —
Wejście w życie nowego regulaminu pracowniczego — Przepisy
przejściowe dotyczące zaszeregowania — Zmiany w hierarchi-
zacji pracowników ustanowionej w starym regulaminie
pracowniczym — Dopuszczalność — Zarzut bezprawności —
Prawa nabyte — Uzasadnione oczekiwania — Proporcjonal-
ność — Zasada równości traktowania — Zasada dobrej admi-

nistracji i obowiązek starannego działania)

(2008/C 285/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pilar Angé Serrano (Luksemburg, Luksemburg);
Jean-Marie Bras (Luksemburg); Dominiek Decoutere (Wolwe-
lange, Luksemburg); Armin Hau (Luksemburg); Adolfo Orcajo
Teresa (Bruksela, Belgia); i Francisco Javier Solana Ramos
(Bruksela) (przedstawiciel: É. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: począt-
kowo L. Knudsen, A. Bencomo Weber i K. Zejdova, następnie L.
Knudsen i K. Zejdova, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej
(przedstawiciele: początkowo M. Sims i I. Sulce, następnie I.
Sulce i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności indywidualnych decyzji odno-
szących się do tymczasowego zaszeregowania skarżących od
dnia 1 maja 2004 r. i im doręczonych w trakcie pierwszego
tygodnia maja 2004 r. w drodze listu dyrektora generalnego
zajmującego się kwestią personelu w Parlamencie Europejskim,
ponadto wszystkich aktów późniejszych lub dotyczących
wspomnianych decyzji także wydanych po złożeniu niniejszej
skargi oraz żądanie nakazania Parlamentowi zapłaty odszkodo-
wania z odsetkami.

Sentencja wyroku

1) Umarza się postępowanie w stosunku do Pilar Angé Serrano, Jean-
Marie Brasa i Adolfo Orcajo Teresy w zakresie pierwszego żądania.

2) Skarga zostaje odrzucona w pozostałym zakresie.

3) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione
przez Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Brasa i Adolfo Orcajo
Teresę.

4) Dominiek Decoutere, Armin Hau i Francisco Javier Solana Ramos
pokryją własne koszty.

5) Rada pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 93 z dnia 16.4.2005 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2008 r.
— HUP Usługi Polska przeciwko OHIM — Manpower

(I.T.@MANPOWER)

(Sprawa T-248/05) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy
I.T.@MANPOWER — Bezwzględna podstawa odmowy rejes-
tracji — Charakter odróżniający — Brak charakteru opiso-
wego — Brak oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka
potocznego lub są zwyczajowo używane — Brak znaku towa-
rowego, który mógłby wprowadzać odbiorców w błąd —
Artykuł 7 ust. 1 lit. b)-d) i g) oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozpo-

rządzenia (WE) nr 40/94)

(2008/C 285/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: HUP Usługi Polska sp. z o.o., dawniej HP
Temporärpersonalgesellschaft mbH (Czeladź, Polska) (przedsta-
wiciel: adwokat M. Ciresa)

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

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również,
interwenient przed Sądem: Manpower Inc. (Milwaukee, Wisconsin,
Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: R. Moscona i V. Marsland,
solicitors, oraz A. Bryson, barrister)

Przedmiot sprawy

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
5 kwietnia 2005 r. (sprawa R 124/2004-4) dotyczącą postępo-
wania w sprawie unieważnienia między MP Temporärpersonal
GmbH a Manpower Inc.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) HUP Usługi Polska sp. z o.o. zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005.
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