
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. április 22.

a T-399/03. sz., Arnaldo Lucaccioni kontra az Európai
Közösségek Bizottsága (1) ügyben

(Tisztviselők – Foglalkozási megbetegedés – A súlyosbodás
elismerésére irányuló kérelem – Az Elsőfokú Bíróság ítéle-
tének végrehajtása – A Bizottság egy feljegyzésének jogi
minősítése – Megsemmisítés iránti kereset – Elfoga-

dhatatlanság)

(2005/C 182/67)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-399/03. sz., Arnaldo Lucaccioni, az Európai Közösségek
Bizottságának egykori tisztviselője (lakóhelye: St-Leonards-on-
Sea, képviselik: J. R. Iturriagagoitia és K. Delvolvé ügyvédek)
kontra az Európai Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: J.
Currall, segítője: J.-L. Fagnart ügyvéd, kézbesítési cím: Luxem-
bourg) ügyben, az Elsőfokú Bíróság a T-212/01. sz. ügyben
2003. február 26-án hozott ítéletének végrehajtására hozott
2003. március 10-i bizottsági határozat, valamint az említett
eljárás során készített orvosi jelentés megsemmisítésére irányuló
kérelem tárgyában az Elsőfokú Bíróság (második tanács), tagjai:
J. Pirrung tanácselnök, N. J. Forwood és S. Papasavvas bírák,
hivatalvezető: H. Jung, 2005. április 22-én meghozta végzését,
amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

2) Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 47., 2004.2.21.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. február 28.

a T-445/04. sz., Energy Technologies ET SA kontra Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési

minták) (OHIM) (1) ügyben

(Közösségi védjegy – Ügyvéd általi képviselet – Nyilvánvaló
elfogadhatatlanság)

(2005/C 182/68)

(Az eljárás nyelve: angol)

A T-445/04. sz., az Energy Technologies ET SA (székhelye:
Fribourg [Svájc], képviseli: A. Boman) kontra Belső Piaci

Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) ügyben, az OHIM fellebbezési tanácsa előtti
eljárásban másik félként vett részt az Aparellaje électrico, SL
(székhelye: Hospitalet de Llobregat [Spanyolország], az OHIM
negyedik fellebbezési tanácsának 2004. július 7-i (R 366/2002-
4. sz. ügy), az UNEX szóvédjegy közösségi védjegyként történő
lajstromozása iránti kérelem ügyében hozott határozata ellen
benyújtott kereset tárgyában, az Elsőfokú Bíróság (negyedik
tanács), tagjai: H. Legal elnök, P. Mengozzi és I. Wiszniewska-
Białecka bírák; hivatalvezető: H. Jung, 2005. február 28-án
meghozta végzését, amelynek rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint nyilvánvalóan elfoga-
dhatatlant elutasítja.

2) A felperest kötelezi saját költségei viselésére.

(1) HL C 31., 2005. 2. 5.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Impetus
Consultants ellen 2005. március 23-án benyújtott kereset

(T-138/05. sz. ügy)

(2005/C 182/69)

(Az eljárás nyelve: görög)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: D. Triantafyllou,
segítője: N. Kostikas ügyvéd) 2005. március 23-án keresetet
nyújtott be az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az
Impetus Consultants ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– kötelezze az alperest 235 655,21 euró megfizetésére, amely
megfelel 160 380,35 euró tőkekövetelésnek és az egyes fize-
tési felszólítások alapján esedékessé válás napjától számított
75 274,86 euró késedelmi kamatnak;

– kötelezze az alperest 2005. március 15-től tartozása kiegyen-
lítéséig a COP 493 „Invite” szerződés tekintetében napi
41,93 euró kamatösszeg, a TR 1006 „Ausias” szerződés
vonatkozásában napi 1,66 euró kamatösszeg, a V 2043 „Artis”
szerződéssel kapcsolatban pedig napi 1,01 euró kamatösszeg
megfizetésére;

– kötelezze az alperest a költségek viselésére.
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