
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie T-360/03 Frischpack GmbH & Co. KG prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

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

(Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towa-
rowy — Kształt pudełka na ser — Bezwzględna podstawa
odmowy rejestracji — Art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

(WE) nr 40/94 — Charakter odróżniający)

(2005/C 31/41)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-360/03, Frischpack GmbH & Co. KG, z siedzibą
w Mailling bei Schönau (Niemcy), reprezentowanej przez adwo-
kata P. Bornemanna, przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez U. Pfleghara i G. Schneidera,
działających w charakterze pełnomocników, mającej za przed-
miot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia
8 września 2003 r. (sprawa R 236/2003-2), dotyczącej rejes-
tracji trójwymiarowego znaku towarowego (pudełko na ser),
Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: P. Lindh, prezes,
R. García-Valdecasas i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: I.
Natsinas, administrator, wydał w dniu 23 listopada 2004 r.
wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 304 z 13.12.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 6 września 2004 r.

w sprawie T-213/02, SNF SA przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa
2002/34/WE — Ograniczenia w wykorzystywaniu poliakry-
loamidów w składzie produktów kosmetycznych — Osoba,

której sprawa dotyczy indywidualnie — Dopuszczalność)

(2005/C 31/42)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-213/02, SNF SA, z siedzibą w Saint-Étienne
(Francja), reprezentowanej przez adwokatów K. Van Malde-
gema i C. Mereu'a, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnik: X. Lewis, z adresem do doręczeń w Luksem-
burgu), mającej za przedmiot wniosek o stwierdzenie częś-

ciowej nieważności dwudziestej szóstej dyrektywy Komisji
2002/34/WE z dnia 15 kwietnia 2002 r. dostosowującej do
postępu technicznego załączniki II, III i VII do dyrektywy Rady
76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych
(Dz.U. Dz 102, str. 19), w zakresie, w jakim ogranicza ona
wykorzystanie poliakryloamidów w składzie produktów kosme-
tycznych, Sąd Pierwszej Instancji (piąta izba), w składzie: P.
Lindh, prezes, R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie,
sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 6 września 2004 r. wyrok
zawierający następujące rozstrzygnięcie:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Strona skarżąca poniesie koszty własne oraz koszty strony
pozwanej.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie T-252/03, Fédération nationale de l'industrie et
des commerces en gros des viands (FNICGV) przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Konkurencja — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81
WE — Rynek wołowiny i cielęciny — Skarga o stwierdzenie
nieważności — Nieograniczone prawo orzekania — Termin
na wniesienie skargi — Wniesienie po terminie — Niedo-

puszczalność)

(2005/C 31/43)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-252/03, Fédération nationale de l'industrie et des
cinnerces en gros des viands (FNICGV) z siedzibą w Paryżu
(Francja), reprezentowanej przez adwokatów P. Abegga i E.
Prigenta, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, popieranej
przez Republikę Francuską, reprezentowanej przez
R. Abrahama, G. de Berguesa i F. Milliona, działających w
charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,
reprezentowanej przez P. Olivera i F. Lelièvre, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, mającej za przedmiot w postępo-
waniu głównym wniosek o uchylenie kary pieniężnej nałożonej
na skarżącego na mocy art. 3 decyzji Komisji 2003/600/WE z
dnia 2 kwietnia 2003 r. dotyczącej postępowania na podstawie
art. 81 Traktatu WE (Sprawa COMP/C.38.279/F3 – Wołowina
francuska) (Dz.U. L 209, str. 12), lub, ewentualnie, wniosek o
obniżenie kwoty kary pieniężnej, Sąd Pierwszej Instancji (piąta
izba), w składzie P. Lindh, Prezes, R. García-Valdecasas i J. D.
Cooke, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 9 listopada
2004 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:
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