
A France Télécom által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2004. november 5-én benyújtott kereset

(T-444/04. sz. ügy)

(2005/C 31/49)

(Az eljárás nyelve: francia)

A France Télécom társaság, székhelye: Párizs, képviselik:
Antoine Gosset-Grainville és Stéphane Hautbourg, ügyvédek,
2004. november 5-én keresetet nyújtott be az Európai Közös-
ségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek Bizottsága
ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg Franciaország által a France Télécom részére
nyújtott állami támogatásról szóló 2004. augusztus 2-i
C(2004) 3060 bizottsági határozatot;

– kötelezze a Bizottságot az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jelen ügyben a felperes által hivatkozott jogalapok és fonto-
sabb érvek megegyeznek a T-425/04. sz. ügyben a felperes által
hivatkozottakkal.

Az Energy Technologies ET S.A. által 2004. november
10-én a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és

formatervezési minták) (OHIM) ellen benyújtott kereset

(T-445/04. sz. ügy)

(2005/C 31/50)

(A keresetlevél nyelve: angol)

Az Energy Technologies ET S.A., Fribourg (Svájc), képviseli A.
Boman ügyvéd, 2004. november 10-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához a Belső Piaci Harmo-
nizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
ellen.

Az Aparellaje Eléctrico S.L., székhelye: Hospitalet de Llobregat
(Spanyolország) félként vett részt a fellebbezési tanács előtt
folyó eljárásban.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a negyedik fellebbezési tanács 2004. július
7-i határozatát (R 0366/2002-4. sz. ügy),

– kötelezze az OHIM-ot felperes eljárási költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy
bejelentője:

Energy Technologies ET S.A.

Az érintett közösségi
védjegy:

Az „UNEX” szóvédjegy a 7. és 11.
osztályba tartozó áruk (hőcserélők,
mint géprészek; hőcserélők, vala-
mint azok részei és alkatrészei)
tekintetében – 974881 sz.
védjegybejelentés

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés
jogosultja:

Aparellaje Eléctrico S.L.

A felszólalási eljárásban
hivatkozott védjegy
vagy megjelölés:

A spanyol „UNEX” szóvédjegy a
régi spanyol 6., 17., és 61.
osztályba tartozó áruk (csövek,
csavarok, kábelezés és kábel-
illetve csőfektetés elektronikus és
elektrotechnikai rendszerekben)
tekintetében

A felszólalási osztály
határozata:

A közösségi védjegybejelentés
elutasítása

A fellebbezési tanács
határozata:

A fellebbezés elutasítása

Jogalapok: A 40/94/EK tanácsi rendelet 8.
cikke (1) bekezdésének b) pont-
jának megsértése
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