
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 14 października 2004 r.

w sprawie T-3/03 Everlast World's Boxing Headquarters
Corporation przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

(OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Częściowa odmowa rejes-
tracji — Cofnięcie zgłoszenia — Umorzenie postępowania)

(2005/C 6/70)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-3/03, Everlast World's Boxing Headquarters
Corporation z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone
Ameryki), reprezentowana przez adwokatów: A. Rencka,
V. Bomharda, A. Pohlmanna i C. Albrechta, przeciwko Urzę-
dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: D. Schennen i
G. Schneider), mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierw-
szej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
30 października 2002 r. (sprawa R 391/2001-1) w sprawie
zgłoszenia słownego znaku towarowego „Choice of Cham-
pions”, Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes,
A. W. H. Meij i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung,
wydał w dniu 14 października 2004 r. postanowienie zawie-
rające następujące rozstrzygnięcie:

1) Postępowanie zostaje umorzone.

2) Każda strona ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 55 z 8.3.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 27 września 2004 r.

w sprawie T-108/04, Nikolaus Steininger przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Zmniej-
szenie sumy punktów za zasługi — Umorzenie postępowania)

(2005/C 6/71)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-108/04, Nikolaus Steininger, urzędnik Komisji,
zamieszkały w Brukseli, reprezentowany przez N. Lhoesta,
adwokata, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy – C. Berardis-
Kayser i H. Kraemer, z adresem do doręczeń w Luksemburgu),

mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności
decyzji Komisji w sprawie zmniejszenia punktów za zasługi
przyznanych skarżącemu za okres oceny 2001–2002, Sąd
(czwarta izba) w składzie: H. Legal, prezes izby, P. Mengozzi i
I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie; sekretarz: H. Jung wydał w
dniu 27 września 2004 r. postanowienie zawierające nastę-
pujące rozstrzygnięcie:

1) Postępowanie w niniejszej sprawie zostaje umorzone.

2) Komisja ponosi koszty własne oraz koszty poniesione przez
skarżącego.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ
INSTANCJI

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie T-193/04 R Hans-Martin Tillack przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich

(Środek tymczasowy — Wniosek o zastosowanie środków
tymczasowych i o zawieszenie wykonania)

(2005/C 6/72)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-193/04 R Hans-Martin Tillack, reprezentowany
przez I. Forrester, QC, adwokatów: T. Bosly, C. Arhold, N.
Flandin, J. Herrlinger i J. Siaens przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (pełnomocnicy: C. Docksey i C. Ladenburger, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
wniosek, z jednej strony, o zawieszenie wykonania wszelkich
ewentualnie podejmowanych środków w ramach domniemanej
skargi wniesionej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF) w dniu 11 lutego 2004 r. do
władz belgijskich i niemieckich oraz, z drugiej strony, o naka-
zanie OLAF powstrzymania się od uzyskiwania, kontrolowania,
badania lub przesłuchiwania zawartości wszelkich dokumentów
i informacji znajdujących się w posiadaniu władz belgijskich i
niemieckich w wyniku wnioskowanej rewizji w domu i w
miejscu pracy skarżącego w dniu 19 marca 2004 r., prezes
Sądu wydał w dniu 15 października 2004 r. postanowienie,
które zawiera następujące rozstrzygnięcie:

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Decyzję w przedmiocie kosztów pozostawia się do rozstrzygnięcia
w wyroku.
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