
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie T-21/03 S przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich (1)

(Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Choroba
zawodowa — Uznanie jej źródła zawodowego — Wniosek o
wycofanie pewnych dokumentów z akt komisji medycznej —

Odmowa — Zażalenie — Oczywista niedopuszczalność)

(2004/C 251/28)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-21/03, S, była urzędniczka Komisji Wspólnot
Europejskich, zamieszkała w Salonikach (Grecja), reprezento-
wana przez adwokatów A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M.
J. Curall i F. Clotuche-Duvieusart, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu) w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważ-
ności decyzji Komisji z dnia 11 marca 2002 r. odmawiającej
wycofania pewnych sprawozdań z akt komisji medycznej
badającej wniosek o uznanie źródła zawodowego choroby,
którą skarżąca jest dotknięta, Sąd (piąta izba), w składzie: P.
Lindh, prezes, J.D. Cooke i D. Šváby, sędziowie, sekretarz: H.
Jung, wydał dnia 15 czerwca 2004 r. postanowienie o nastę-
pującej treści:

1) Skarga zostaje odrzucona jako w sposób oczywisty niedopusz-
czalna.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 83 z 5.4.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie T-39/03, DaimlerChrysler AG przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

(znaki towarowe, wzory i modele) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie
sprzeciwu — Umorzenie postępowania)

(2004/C 251/29)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-39/03, DaimlerChrysler AG, z siedzibą w Stutt-
gartcie (Niemcy), reprezentowana przez N. Siebertza, adwokata,
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory i modele) (OHIM)
(pełnomocnik: G. Schneider), w roli interwenienta przed Sądem
Pierwszej Instancji Amon Leasing GmbH, z siedzibą w Mona-
chium (Niemcy), reprezentowana przez S. Lüfta, adwokata,

której przedmiotem jest skarga na decyzję czwartej izby OHIM
z dnia 4 listopada 2002 r. (sprawa R 329/2001-4), Sąd Pierw-
szej Instancji (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N. J.
Forwood i I. Pelikánová, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał
dnia 5 lipca 2004 r. postanowienie o następującej treści:

1) Nie ma podstaw do orzekania w sprawie.

2) Strona skarżąca poniesie koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 101 z 26.4.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 2 lipca 2004 r.

W sprawie T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel-
und Speiseresteverwertung eV i Josef Kloh przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 — Decyzja 2003/328/WE — Wykorzystanie
odpadów gastronomicznych w paszach przeznaczonych dla

trzody chlewnej — Niedopuszczalność)

(2004/C 251/30)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und
Speiseresteverwertung eV, z siedzibą w Bochum (Niemcy),
Josefa Kloha, zamieszkałego w Eichenried (Niemcy), reprezento-
wanych przez R. Steilinga i S. Wienhuesa, adwokatów, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Braun,
z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
wniosek o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji
2003/328/WE Komisji z 12 maja 2003 r. dotyczącej działań
przejściowych na podstawie rozporządzenia (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1774/2002, w sprawie zastosowania
odpadów kuchennych i spożywczych kategorii 3 w paszach
przeznaczonych dla trzody chlewnej jak również w sprawie
zakazu wykorzystania białek jednego gatunku w przypadku
karmienia trzody chlewnej zlewkami (Dz. U. L 117, str. 46),
Sąd (druga izba), w składzie J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i
N. J. Forwood, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 2
lipca 2004 r. postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi
następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący ponoszą koszty własne oraz koszty poniesione przez
Komisję.

(1) Dz.U. C 213 z 6.9.2003.

9.10.2004C 251/16 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


