
2) Alessandro Accorinti oraz inni skarżący, których nazwiska umieszczono w załączniku zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 243 z 11.8.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2014 r. – Suwaid przeciwko Radzie

(Sprawa T-268/12) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Syrii — Brak reprezentacji — Bezczynność strony 

skarżącej — Umorzenie postępowania)

(2014/C 315/84)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Joseph Suwaid (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: początkowo adwokaci L. Defalque i T. Bontinck)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: G. Étienne i V. Piessevaux, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności pkt A 7 ujętego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 266/ 
2012 z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącego wykonania art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 87, s. 45), a także pkt A 7 ujętego w załączniku I do decyzji 
wykonawczej Rady 2012/172/WPZiB z dnia 23 marca 2012 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/782/WPZiB w sprawie 
środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 87, s. 103 ) w zakresie, w jakim mocą tych aktów nazwisko skarżącego 
zostało umieszczone w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Joseph Suwaid zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 243 z 11.8.2012.

Postanowienie Sądu z dnia 7 lipca 2014 r. – Group’Hygiène przeciwko Komisji

(Sprawa T-202/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Środowisko — Dyrektywa 94/62/WE — Opakowania i odpady 
opakowaniowe — Dyrektywa 2013/2/UE — Rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 

materiał — Stowarzyszenie zawodowe — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/85)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Group’Hygiène (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid-Nouraï)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Alcover San Pedro i J.F. Brakeland, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej 
załącznik I do dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 
(Dz.U. L 37, s. 10) w zakresie, w jakim Komisja umieszcza rolki, tuby oraz cylindry, wokół których nawijany jest giętki 
materiał, z wyjątkiem rolek, tub i cylindrów będących częścią urządzeń produkcyjnych i nieużywanych do prezentacji 
produktów w opakowaniach detalicznych, w wykazie przykładów produktów ilustrujących zastosowanie kryteriów 
wyjaśniających pojęcie „opakowania”.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta złożonego przez Sphère 
France SAS i Schweitzer SAS.

3) Group’Hygiène zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 171 z 15.6.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 5 czerwca 2014 r. – Saf-Holland przeciwko OHIM (INTEGRAL)

(Sprawa T-217/13) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Odmowa rejestracji — Wycofanie zgłoszenia do rejestracji — Umorzenie 
postępowania)

(2014/C 315/86)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M.C. Seiler)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: G. Marten 
i G. Schneider, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 31 stycznia 2013 r. (sprawa R 2087/2011-1), dotyczącą 
rejestracji oznaczenia słownego INTEGRAL jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 189 z 29.6.2013.
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