
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie T-361/02 Deutsche Bahn AG przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Pomoc państwa — Skarga do Komisji o stwierdzenie naru-
szenia reguł konkurencji — Skarga na bezczynność —

Zajęcie stanowiska — Oczywista niedopuszczalność)

(2005/C 217/88)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-361/02 Deutsche Bahn AG, z siedzibą w Berlinie
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata M. Schütte'a, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Kreuschitz i V. Di
Bucci, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), popieranej
przez Radę Unii Europejskiej (pełnomocnicy: A.-M. Colaert i F.
Florindo Gijón), mającej za przedmiot skargę na bezczynność
zmierzającą do stwierdzenia, że Komisja bezprawnie zaniechała
działania w sprawie wniesionej do niej przez skarżącą w dniu 5
lipca 2002 r. skargi o stwierdzenie naruszenia reguł konku-
rencji, Sąd (pierwsza izba w powiększonym składzie), w
składzie: B. Vesterdorf, prezes, J.D. Cooke, R. García-Valdecasas,
I. Labucka i V. Trstenjak, sędziowie, sekretarz: H. Jung, wydał
w dniu 20 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Skarżąca pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 44 z 22.2.2003

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie T-384/03 Reti Televisive Italiane SpA (RTI)
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

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

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

(2005/C 217/89)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-384/03 Reti Televisive Italiane SpA (RTI), z
siedzibą w Rzymie (Włochy), reprezentowana przez adwo-
katów G. Floridię i R. Floridię przeciwko Urzędowi Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: O. Montalto i M. Luce Capos-
tagno), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą OHIM była Microarea SpA, z siedzibą w Genui
(Włochy), reprezentowana przez adwokata E. Itriego, mającej
za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 11 września 2003 r. (sprawa R 894/2002-1),
wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Reti
Televisive Italiane a Microaerea SpA, Sąd (trzecia izba), w
składzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sędziowie;
sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 27 czerwca 2005 r. postano-
wienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Postępowanie zostaje umorzone.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 21 z 24.1.2004
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