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2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004 r.

Przedmiot sprawy
Uchylenie decyzji z dnia 25 czerwca 2003 r. o ostatecznym
sporządzeniu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października
2006 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji

Sentencja wyroku
1) Decyzja z dnia 25 czerwca 2003 r. o ostatecznym sporządzeniu
sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej Daniela Van der
Spree za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. zostaje uchylona.
2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(Sprawa T-311/04) (1)
(Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansowania za rok 2003 — Przyznanie punktów pierwszeństwa)
(2006/C 310/25)

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004 r.

Język postępowania: francuski

Strony
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października
2006 r. — Staboli przeciwko Komisji
(Sprawa T-281/04) (1)
(Służba publiczna — Wykonywanie działalności poza instytucją — Udział w konferencjach w charakterze mówcy —
Zezwolenie — Wniosek o przyznanie urlopu specjalnego ze
względu na szkolenie — Odmowa)
(2006/C 310/24)

Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: M. van der Woude i V. Landes, avocats)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid iV. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez D.
Waelbroecka, avocat)

Przedmiot sprawy

Język postępowania: francuski
Uchylenie:
Strony
Strona skarżąca: Paola Staboli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
L. Vogel, avocat)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: G. Berscheid i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy)
Przedmiot sprawy
Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 12 marca i z dnia
6 kwietnia 2004 r. oddalających zażalenie skarżącej na decyzję
z dnia 9 maja 2003 r. w związku z odmową przyznania jej
urlopu specjalnego ze względu na szkolenie w celu wykonywania działalności poza instytucją, do której została upoważniona na podstawie tej samej decyzji, a w razie potrzeby uchylenie wyżej wymienionej decyzji z dnia 9 maja 2003 r.
Sentencja wyroku
1) Skarga zostaje oddalona.

— decyzji dyrektora generalnego Służby Prawnej o przyznaniu
skarżącemu jeden tylko punkt pierwszeństwa dyrekcji generalnej w postępowaniu w sprawie awansowania za rok
2003 doręczonej w dniu 2 lipca 2003 r., potwierdzonej
decyzją organu powołującego doręczoną w dniu 16 grudnia
2003 r.;
— decyzji organu powołującego o nieprzyznaniu skarżącemu
żadnego specjalnego punktu specjalnego pierwszeństwa za
dodatkową działalność w interesie instytucji w postępowaniu w sprawie awansowania za rok 2003, doręczoną w
systemie Sysper 2 w dniu 16 grudnia 2003 r.;
— następujących decyzji: organu powołującego, przyznającej
skarżącemu łącznie 20 punktów w postępowaniu w
sprawie awansowania za rok 2003, listy zasług urzędników
grupy zaszeregowania A5 w postępowaniu w sprawie
awansowania za rok 2003 opublikowanej w Biuletynie
administracyjnym nr 69-2003 z dnia 13 listopada 2003 r.;
listy urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania
A4 w postępowaniu w sprawie awansowania za rok 2003
opublikowanej w Biuletynie administracyjnym nr 73-2003
z dnia 27 listopada 2003 r. i oraz, w każdym razie, decyzji
o odmowie wpisania jego nazwiska na te listy;
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— na ile to konieczne, decyzji organu powołującego z dnia 15
czerwca 2004 r. o nieuwzględnieniu zażalenia skarżącego z
dnia 12 lutego 2004 r.

16.12.2006

R 451/2002-2 i R 453/2002-2, związanych z postępowaniami
w sprawach sprzeciwu pomiędzy Bitburger Brauerei Th. Simon
GmbH a Anheuser-Busch, Inc.

obciążenie kosztami strony pozwanej
Sentencja
Sentencja wyroku

1) Skargi zostają oddalone.

1) Decyzje Komisji o przyznaniu skarżącemu łącznie 20 punktów
oraz o niewpisaniu do na listę urzędników awansowanych do
grupy zaszeregowania A4 w postępowaniu w sprawie awansowania za rok 2003 zostają uchylone.

2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH zostaje obciążona kosztami
postępowania.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

(1) Dz.U. C 19 z 22.1.2005.

3) Koszty postępowania pokrywa Komisja.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października
2006 r. — Bonnet przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości
(Sprawa T-406/04) (1)
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października
2006 r. — Bitburger Brauerei przeciwko OHIM —
Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch
Bud)

(Urzędnicy — Zatrudnienie — Członkowie personelu tymczasowego — Lektorzy wyroków — Artykuł 2 lit. c) warunków
zatrudnienia innych pracowników — Akt niekorzystny —
Stosunki oparte na zaufaniu)

(Sprawy połączone od T-350/04 do T-352/04) (1)

(2006/C 310/27)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku
towarowego BUD — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych
znaków towarowych American Bud i Anheuser Busch Bud —
Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe znaki towarowe
zawierające wyraz „bit” — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

Język postępowania: francuski

(2006/C 310/26)
Język postępowania: angielski

Strony
Strona skarżąca: André Bonnet (Saint-Pierre-de-Vassols, Francja)
(przedstawiciel: H. de Lepinau, avocat)
Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: M. Schauss, pełnomocnik)

Strony

Przedmiot sprawy

Strona skarżąca: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (Bitburg,
Niemcy) (przedstawiciel: M. Huth-Dierig, adwokat)

Wniosek o uchylenie decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia
11 lutego i 4 marca 2004 r. kończących w odniesieniu do
skarżącego procedurę naboru na stanowisko lektora wyroków
w gabinecie prezesa Trybunału oraz decyzji powołującej inną
osobę na to stanowisko, jak również żądanie odszkodowania

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik)
Druga strona postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, występująca przed Sądem w charakterze interwenienta: Anheuser-Busch,
Inc. (Saint Louis, Missouri, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele:
A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart i
B. Goebel, adwokaci)
Przedmiot
Trzy skargi na decyzje Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
22 czerwca 2004 r., wydane w sprawach R 447/2002-2,

Sentencja wyroku
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 300 z 4.12.2004 r.

