
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący i Komisja poniosą własne koszty w zakresie postępo-
wania głównego.

3) Skarżący poniesie, poza własnymi kosztami postępowania, koszty
Komisji w zakresie postępowania w przedmiocie zastosowania
środków tymczasowych.

4) Republika Francuska poniesie własne koszty postępowania.

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

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ
INSTANCJI

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie T-316/04 R Wam SpA przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich

(Pomoc państwa — Pożyczki o obniżonej stopie procentowej
umożliwiające przedsiębiorstwu zainstalowanie się w niektó-
rych krajach trzecich — Obowiązek windykacji — Środki
tymczasowe — Zawieszenie wykonania — Okoliczności

niecierpiące zwłoki — Brak)

(2005/C 31/44)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-316/04 R Wam SpA, z siedzibą w Cavezzo di
Modena (Włochy), reprezentowanej przez E. Gilianiego, adwo-
kata, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomoc-
nicy: V. Di Bucci i E. Righini, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu) mającej za przedmiot wniosek o zawieszenie
wykonania decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. [C (2004)
1812 final] w sprawie pomocy państwa C 4/2003 (dawniej NN
102/2002), Prezes Sądu wydał w dniu 10 listopada 2004 r.
postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Wniosek o zarządzenie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu
kończącym postępowanie.

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2004 r. przez Henso-
therm AB przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

(Sprawa T-366/04)

(2005/C 31/45)

(Język postępowania: szwedzki)

W dniu 8 września 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Hensotherm AB z
siedzibą w Trelleborg (Szwecja), reprezentowanej przez adwo-
kata Stefana Hallbäcka przeciwko Urzędowi Harmonizacji w
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była
również spółka Rudolf Hensel GmBH z siedzibą w Börnsen
(Niemcy).

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— ponowne przekazanie sprawy do rozpoznania przez Izbę
Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach rynku
wewnętrznego w celu rozpatrzenia co do istoty odwołania
skarżącej od decyzji Wydziału Unieważnień z dnia 11
września 2003 r., ze względu na naruszenie podstawowych
wymogów proceduralnych;

— ewentualnie, rozpatrzenie odwołania od decyzji Wydziału
Unieważnień z dnia 11 września 2003 r. i decyzji Izby
Odwoławczej z dnia 12 lipca 2004 r. i oddalenie wniosku
spółki Rudolf Hensel GmBH o unieważnienie wspólnoto-
wego znaku towarowego nr 357 863;

— obciążenie Urzędu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Zarejestrowany wspól-
notowy znak towarowy
będący przedmiotem
wniosku o unieważ-
nienie:

Graficzny znak towarowy „HEN-
SOTHERM” dla towarów z klasy 2
i 17 (farby, materiały izolacyjne i
uszczelniające) – wspólnotowy
znak towarowy nr 357.863

Właściciel wspólnoto-
wego znaku towaro-
wego:

Skarżąca

Strona wnosząca o
unieważnienie znaku:

Rudolf Hensel GmBH
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