
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie T-40/04 Emma Bonino i in. przeciwko Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (1)

(Rozporządzenie w sprawie przepisów regulujących partie
polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących
ich finansowania — Skarga o stwierdzenie nieważności —
Zarzut niedopuszczalności — Zaskarżalny akt — Zdolność

procesowa — Niedopuszczalność)

(2005/C 229/47)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-40/04, Emma Bonino, zamieszkała w Rzymie
(Włochy), Marco Cappato, zamieszkały w Vedano al Lambro
(Włochy), Gianfranco Dell'Alba, zamieszkały w Livorno
(Włochy), Benedetto Della Vedova, zamieszkały w Tirano
(Włochy), Olivier Depuis, zamieszkały w Rzymie, Marco
Pannella, zamieszkały w Rzymie, Maurizio Turco, zamieszkały
w Pulsano (Włochy), Lista Emma Bonino, z siedzibą w Rzymie,
reprezentowani przez adwokatów G. Vandersandena i L. Levi,
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (pełnomocnicy: H.
Krück, N. Lorenz i D. Moore, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu) i Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy: M.
Sims i I. Díez Parra), mającej za przedmiot skargę o stwier-
dzenie nieważności rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w
sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (Dz.U. L
297, str. 1), Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J.
Forwood i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał
w dniu 11 lipca 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie T-98/04 Nuova Agricast Srl i in. przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność —
Termin — Punkt wyjścia — Publikacja — Strona Internet)

(2005/C 229/48)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-98/04 Nuova Agricast Srl, z siedzibą w Cerignola
(Włochy), Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA), z

siedzibą w Portici (Włochy), Poli Sud Srl, z siedzibą w Lamezia
Terme (Włochy), Tomasetto Achille Sas di Tomasetto Andrea &
C., z siedzibą w Castegnero (Włochy), Nuova fabbrica utensili
diamantati Srl (Nuova Faudi), z siedzibą w Marcellina (Włochy),
Cofra Srl, z siedzibą w Barletta (Włochy), Lavorazione cuoio e
pelli Bieffe Srl, z siedzibą w San Miniato (Włochy), reprezento-
wane przez M. Calabrese, avvocato, przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: M. V. Di Bucci, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia la
12 lipca 2000 r. potwierdzającej zgodność ze wspólnym
rynkiem systemu pomocy państwa na rzecz inwestycji w
niektórych włoskich obszarach o mniej korzystnych warunkach
gospodarowania [pomoc państwa N 715/99 — Włochy (SG
2000 D/105754)], Sąd (piąta izba), w składzie: M. Vilaras,
prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie; sekretarz: M. H.
Jung, wydał w dniu 15 czerwca 2005 r. postanowienie, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący pokryją własne koszty, jak również koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie T-147/04 Brian Ross przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Skarga o unieważnienie i o odszkodowanie —
Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Całkowita i
trwała nieważność — Interes prawny — Niedopuszczalność)

(2005/C 229/49)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-147/04 Brian Ross, zamieszkały w Morpeth (Zjed-
noczone Królestwo) reprezentowany przez É. Boigelota prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall
i G. Berscheid, z adresem do doręczeń w Luksemburgu),
mającej za przedmiot stwierdzenie nieważności sprawozdania z
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przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres oceny
2001/2002, oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania, Sąd
Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes
izby, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w
dniu 28 czerwca 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron ponosi własne kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 168 z 26.6.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie T-163/04 Michael Schäfer przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki

towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Wniosek o przywrócenie do stanu poprzedniego
— Odwołanie do Izby Odwoławczej — Koszty postępowania

— Podział)

(2005/C 229/50)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-163/04 Michael Schäfer, zamieszkały w Bergisch-
Gladbach (Niemcy), reprezentowany przez adwokat I. Reese,
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (pełno-
mocnik: G. Schneider), w której drugą stroną w postępowaniu
przed Izbą Odwoławczą, występująca przed Sądem w charak-
terze interwenienta, jest KoKa Verwaltung GmbH z siedzibą w
Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokata T.E.
Lampela, mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby
Odwoławczej OHIM z dnia 12 grudnia 2003 r. (sprawa R
93/2003-2) w zakresie zawartego w niej rozstrzygnięcia o
podziale kosztów postępowania przed Izbą Odwoławczą, Sąd
(czwarta izba), w składzie: H. Legal, prezes, i P. Lindh i V. Vada-
palas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 12 lipca
2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 251 z 9.10.2004

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 11 lipca 2005 r.

w sprawie T-294/04 Internationale Hilfsfonds e.V. prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Zwrot kosztów związa-
nych z postępowaniem przed Europejskim Rzecznikiem Praw

Obywatelskich — Skarga oczywiście bezzasadna)

(2005/C 229/51)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-294/04 Internationale Hilfsfonds e.V. z siedzibą w
Rosbach (Niemcy), reprezentowana przez H. Kalteneckera,
Rechtsanwalt, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: M.-J. Jonczy i S. Fries z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), mającej za przedmiot żądanie naprawienia
rzekomej szkody obejmującej koszty zastępstwa procesowego
powstałe w związku z trzema postępowaniami przed Europej-
skim Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Sąd (trzecia izba), w
składzie: M. Jaeger, prezes, J. Azizi i E. Cremona, sędziowie;
sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 11 lipca 2005 r. postano-
wienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004
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