C 48/28

Uradni list Evropske unije

SL

3) V preostalem delu se tožbe zavrne.

Izrek sodbe

4) V zadevah T-155/03 in T-157/03 se Komisiji naloži plačilo
stroškov.

1) Tožba se zavrne.

25.2.2006

2) Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.
5) V zadevi T-331/03 nosi Komisija lastne stroške in polovico
stroškov tožeče stranke.
(1) UL C 71, 20.3.2004.
(1) UL C 171, 19.7.2003.

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. decembra 2005 —
Gorostiaga Atxalandabaso proti Parlamentu
Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. decembra 2005 —
Castellblanch proti UUNT
(Zadeva T-29/04) (1)

(Zadeva T-146/04) (1)
(„Ureditev glede stroškov in nadomestil poslancev v Evropskem parlamentu — Nadzor uporabe nadomestil — Utemeljitev izdatkov — Izterjava dolga s pobotom“)

(„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava
figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element
‚CRISTAL CASTELLBLANCH‘ — Prejšnja besedna nacionalna znamka CRISTAL — Resna in dejanska uporaba
prejšnje znamke — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b), člen
15(2)(a), in člen 43(2) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94“)

(2006/C 48/53)
Jezik postopka: francoščina

(2006/C 48/52)
Stranke
Jezik postopka: angleščina
Tožeča stranka: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (Saint-Pierred'Irube, Francija) (zastopnik: D. Rouget, avocat)

Stranke

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: H. Krück, C.
Karamarcos in D. Moore, zastopniki)

Tožeča stranka: Castellblanch, SA (Sant Sadurni d'Anoia, Španija)
(Zastopniki: F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse in D. Moreau,
avocats)

Intervenientka na strani tožene stranke: Kraljevina Španija (ki jo
zastopa njen zastopnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (Zastopnik: I. de Medrano Caballero, zastopnik)

Predmet zadeve

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje: Champagne Louis Roederer SA
(Reims, Francija) (Zastopnik: P. Cousin, avocat)

Predmet zadeve
Tožba proti odločbi drugega odbora za pritožbe UUNT z dne
17. novembra 2003 (zadeva R 37/2000-2) v zvezi s
postopkom z ugovorom med Castellblanch, SA, in Champagne
Louis Roederer SA.

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe generalnega sekretarja
Evropskega parlamenta z dne 24. februarja 2004 o izterjavi
zneskov, nakazanih tožeči stranki iz naslova parlamentarnih
stroškov in nadomestil

Izrek sodbe
1) Odločba generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 24.
februarja 2004 o izterjavi zneskov, nakazanih tožeči stranki iz
naslova parlamentarnih stroškov in nadomestil se razglasi za
nično, v delu, kjer določa, da se bo izterjava zneska, ki ga je
dolžna tožeča stranka, opravila s pobotom.

25.2.2006

Uradni list Evropske unije

SL

2) V preostalem se tožba zavrne.

C 48/29

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. decembra 2005 —
Arysta Lifescience proti UUNT

3) Tožeča stranka, Parlement in Kraljevina Španija nosijo svoje
stroške.
(Zadeva T-169/04) (1)
(1) UL C 168, 26.6.2004.

(„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava
besedne znamke Skupnosti CARPOVIRUSINE — Prejšnja
nacionalna besedna znamka CARPO — Verjetnost zmede —
Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

(2006/C 48/55)
Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. decembra 2005 —
Bauwens proti Komisiji

Jezik postopka: francoščina

(Zadeva T-154/04) (1)
(„Uradniki — Karierno ocenjevalno poročilo — Ocenjevalno
obdobje 2001/2002 — Člen 7 SID — Rok za predložitev
zadeve paritetnemu odboru za ocenjevanje — Razveljavitev“)

Stranke

(2006/C 48/54)
Jezik postopka: francoščina

Stranke
Tožeča stranka: Daniel Bauwens (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožeča stranka: Arysta Lifescience SAS, nekdanja Calliope SAS
(Noguères, Francija) (Zastopnik: S. Legrand, avocat)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (Zastopnik: S. Pétrequin, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: BASF AG
(Ludwigshafen am Rhein, Nemčija)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C.
Berardis-Kayser in H. Tserepa-Lacombe)

Predmet zadeve
Predlog za razglasitev ničnosti odločbe z dne 15. julija 2003, s
katero je sopodpisani uradnik v postopku za izdajo kariernega
ocenjevalnega poročila v nasprotju s členom 7 Splošnih izvedbenih določb k členu 43 Kadrovskih predpisov uradnikov
Evropskih skupnosti zavrnil predložitev tega poročila paritetnemu odboru za ocenjevanje.

Izrek sodbe
1) Odločba z dne 15. julija 2003 o nepredložitvi kariernega ocenjevalnega poročila paritetnemu odboru za ocenjevanje se razglasi za
nično.

Predmet zadeve

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne
4. marca 2004 (zadeva R 289/2003-1), glede postopka z
ugovorom med Calliope SAS in BASF AG.

Izrek sodbe

1) Tožba se zavrne.

2) Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.
2) Komisiji se naloži plačilo stroškov.
(1) UL C 179, 10.7.2004.
(1) UL C 168, 26.6.2004.

