
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie T-265/03 Helm Düngemittel GmbH przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Pomoc żywnościowa — Częściowe zatrzymanie gwarancji
dostawy — Żądanie zwrotu zatrzymanych kwot — Klauzula
arbitrażowa — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedo-

puszczalność)

(2005/C 229/37)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-265/03 Helm Düngemittel GmbH, z siedzibą w
Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokata
W.Waschmanna, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: G Berscheid i M. Niejahr, z adresem do dorę-
czeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie nieważności decyzji zawartej podobno w piśmie Komisji
z dnia 23 maja 2003 r. dotyczącym częściowego zatrzymania
wniesionej przez skarżącą gwarancji dostawy w związku ze
spóźnioną dostawą nawozu w ramach pomocy żywnościowej
na rzecz Korei Północnej zgodnie z rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 2519/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. ustanawiającym
ogólne zasady pozyskiwania produktów, jakie mają być dostar-
czone na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1292/96
jako wspólnotowa pomoc żywnościowa (Dz.U. L 346, str. 23),
Sąd (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E.
Cremona, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 9
czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 239 z 4.10.2003

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie T-274/03 Focus Magazin Verlag GmbH prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

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

(Wspólnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Wycofanie
zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego — Umorzenie

postępowania)

(2005/C 229/38)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-274/03 Focus Magazin Verlag GmbH z siedzibą
w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokata U.

Gürtlera przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełno-
mocnicy: B. Müller i A. Folliard-Monguiral), w której drugą
stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM, interwe-
nient w postępowaniu przed Sądem, była France Télécom SA, z
siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokata D.
Marty, mającej za przedmiot skargę na decyzję czwartej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sprawa R
849/2001-4), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu
pomiędzy Focus Magazin Verlag GmbH i France Télécom SA,
Sąd (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i
O.Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 29
czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi nastę-
pująco:

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umarzone.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 264 z 1.11.2003

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 8 czerwca 2005 r.

w sprawie T-287/03 Società imballaggi metallici Salerno
Srl (SIMSA) 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 229/39)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-287/03 Società imballaggi metallici Salerno Srl
(SIMSA) z siedzibą w Portici (Włochy), reprezentowana przez
M. Calabrese, adwokata, przeciwko Komisji Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: V. Di Bucci oraz P. Aalto), mającej za
przedmiot skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
odmawiającej skarżącej dostępu do określonych dokumentów
dotyczących programu pomocy państwa, uznanego za zgodny
ze wspólnym rynkiem decyzją Komisji z dnia 12 lipca 2000 r.
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