
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 20 lipca 2004 r.

w sprawie T-311/02 Vitaly Lissotschenko i Joachim Hentze
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego znaku
wspólnotowego LIMO — Bezwzględne podstawy odmowy
rejestracji — Art. 7 ust. 1 litera b) i c) rozporządzenia (WE)

nr 49/94)

(2004/C 251/25)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-311/02, Vitalija Lissotschenki, zamieszkałego w
Dortmundzie (Niemcy) i Joachima Hentzego, zamieszkałego w
Werl (Niemcy), reprezentowanych przez B. Heina, adwokata,
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomoc-
nicy: J. Weberndörfer i G. Schneider) w przedmiocie skargi
wniesionej na decyzję drugiej izby odwoławczej OHIM z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie R 363/2000-2, dotyczącej rejes-
tracji oznaczenia słownego LIMO jako wspólnotowego znaku
towarowego, Sąd (pierwsza izba), w składzie: B. Vesterdorf,
prezes, P. Mengozzi i E. Martins Ribeiro, sędziowie; sekretarz:
D. Christensen, administrator, wydał w dniu 20 lipca 2004 r.
wyrok, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 305 z 7.12.2002.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie T-342/99 DEP, Airtours plc przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Ustalenie kosztów — Wynagrodzenie solicitors i barristers
— Wynagrodzenie ekonomistów — Koszty związane z VAT-

em)

(2004/C 251/26)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-342/99 DEP, Airtours plc reprezentowana przez
M. Nicholsona, solicitor, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomoc-
nicy: R. Lyal, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), której

przedmiotem był wniosek o ustalenie kosztów podlegających
zwrotowi przez Komisję na rzecz Airtours plc na skutek
wyroku Sądu z dnia 6 czerwca 2002 r. Airtours przeciwko
Komisji (T-342/99, Rec. str. II-2585), Sąd (piąta izba w powięk-
szonym składzie), w składzie: P. Lindh, prezes, R. García-Valde-
casas, J. D. Cooke, P. Mengozzi oraz M. E. Martins Ribeiro,
sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 28 czerwca 2004
r. postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

Łączna kwota kosztów podlegających zwrotowi przez Komisję na rzecz
Airtours zostaje ustalona na 489 615,03 GBP (czterysta osiem-
dziesiąt dziewięć tysięcy sześćset piętnaście funtów sterlingów i trzy
pensy).

(1) Dz.U. C 79 z 18.3.2000.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 lipca 2004 r.

W sprawie T-341/02, Regione Siciliana przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(EFRR — Rozporządzenie (EWG) nr 4253/88 — Zamknięcie
pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Bezpośrednie oddziaływanie — Niedopuszczalność)

(2004/C 251/27)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-341/02 Regione Siciliana, reprezentowanej przez
I. Braguglia, avvocato dello Stato, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: E. de March i L. Flynn, z adresem do doręczeń
w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji D (2002) 810439 z dnia 5
września 2002 r. dotyczącej zamknięcia pomocy finansowej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
na projekt „Autostrada Messyna-Palermo” (EFRR nr
93.05.03.001 – Arinco nr 93.IT.16.009), Sąd (trzecia izba), w
składzie J. Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie;
sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 8 lipca 2004 r. postanowienie,
którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżąca poniesie koszty własne oraz koszty poniesione przez
stronę pozwaną.

(1) Dz.U. C 7 z 11.1.2003.
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