
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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