
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM) (pełnomocnicy: A. von Mühlendahl i G.
Schneider), w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą
Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze
interwenienta, jest Roberto Traiteur SASU (wcześniej Roberto
S.A.), z siedzibą w Chevilly (Francja), reprezentowana przez
adwokata R. Milchiora, mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie nieważności decyzji czwartej Izby Odwoławczej OHIM
z dnia 28 lutego 2002 r. (sprawa R 1155/2000-4) wydanej w
postępowaniu w sprawie sprzeciwu między Freiberger Leben-
smittel GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG a Roberto
S.A., Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H.
Meij i N. Forwood, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu
9 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Postępowanie zostaje umorzone.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 202 z 24.8.2002

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie T-139/03 Nuova Agricast Srl przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do doku-
mentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Nieujaw-
nienie dokumentu pochodzącego od Państwa Członkowskiego

bez uprzedniej zgody tego Państwa)

(2005/C 229/35)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-139/03 Nuova Agricast Srl z siedzibą Cerignoli
(Włochy), reprezentowana przez M. Calabrese, adwokata, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V. Di
Bucci oraz P. Aalto, wspierani przez A. Abate, adwokata, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), wspieranej przez Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełno-
mocnicy: początkowo K. Manji, następnie C. Jackson, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odma-
wiającej skarżącej dostępu do określonych dokumentów
dotyczących programu pomocy państwa, uznanego za zgodny
ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji z dnia 12 lipca 2000 r.
[SG (2000) D/105754 — Pomoc nr 715/99], Sąd (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby,
sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 8 czerwca 2005 r.
postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 146 z 21.6.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 czerwca 2005

w sprawie T-151/03 Nuova Agricast Srl przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do doku-
mentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Skarga

bez przedmiotu)

(2005/C 229/36)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-151/03 Nuova Agricast Srl, z siedzibą w Cerig-
nola (Włochy), reprezentowanej przez M. Calabrese, avvocato,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: V.
Di Bucci i P. Aalto, wspierani przez A. Abate, avocat, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), wspierana przez Zjed-
noczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełno-
mocnicy: początkowo K. Manji, następnie C. z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej
skarżącej dostępu do dokumentu pochodzącego od Państwa
Członkowskiego, Sąd (piąta izba), w składzie: M. Vilaras, prezes,
F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: M. H. Jung, wydał
w dniu 8 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżąca poniesie zarówno własne koszty, jak i koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 146 z 21.6.2003
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