
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik
tanács) a T-445/04. sz. az Energy Technologies ET SA
kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és
formatervezési minták) (OHIM) ügyben, másik fél a Belső
Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési
minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárásban az
Aparellaje eléctrico, SL, 2005. február 28-án hozott
végzése ellen az Energy Technologies ET SA által 2005.

május 4-én benyújtott fellebbezés

(C-197/05. P. sz. ügy)

(2005/C 243/03)

(Az eljárás nyelve: angol)

Az Energy Technologies ET SA (Fribourg [Svájc], képviseli: A.
Boman), 2005. május 4-én fellebbezést nyújtott be az Európai
Közösségek Bíróságához az Európai Közösségek Elsőfokú Bíró-
ságának (negyedik tanács) a T-445/04. sz. az Energy Technolo-
gies ET SA kontra a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben (1), másik
fél a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formater-
vezési minták) (OHIM) fellebbezési tanácsa előtti eljárásban az
Aparellaje eléctrico, SL, 2005. február 28-án hozott végzése
ellen.

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

1) helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és az
ügyet utalja vissza az Elsőfokú Bírósághoz a védjeggyel kap-
csolatos jogvita elbírálása végett,

2) engedélyezze a határidő hat hónapos meghosszabbítását
annak érdekében, hogy mérlegelhesse, szükséges-e a jelen
fellebbezés további alátámasztása bizonyítékokkal, illetve
esetleg szakértői vélemény előterjesztése.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezett határozatban az Elsőfokú Bíróság elutasította a
keresetet azon az alapon, hogy az Energy Technologies ET SA-t
nem képviselte ügyvéd a Bíróság alapokmánya 19. cikkének
megfelelően.

A felperes szerint az Elsőfokú Bíróság rosszul értelmezte a
Bíróság alapokmányának 19. cikkét, és helytelen azon megálla-
pítása, hogy a felperest nem képviselte ügyvéd az alapokmány
értelmében.

(1) HL C. 182., 2005.7.23., 36. o.

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (második
tanács) a T-229/02. sz., Kurdistan Workers' Party (PKK) és
a Kurdistan National Congress (KNK) kontra az Európai
Unió Tanácsa, támogatja Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királysága és az Európai Közösségek Bizottsága
ügyben 2005. február 15-én hozott végzése ellen a
Kurdistan Worker's Party (PKK) nevében Osman Öcalan
és a Kurdistan National Congress (KNK) nevében Serif

Vanley által 2005. május 18-án benyújtott fellebbezés

(C-229/05. P. sz. ügy)

(2005/C 243/04)

(Az eljárás nyelve: angol)

A Kurdistan Worker's Party (PKK) nevében Osman Öcalan és a
Kurdistan National Congress (KNK) nevében Serif Vanley (lakó-
helye: Brüsszel [Belgium], képviselik: M. Muller és E. Grieves
barristers, felügyeli: J. G. Pierce solicitor) 2005. május 18-án
fellebbezést nyújtottak be az Európai Közösségek Bíróságához
az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (második tanács)
a T-229/02. sz. (1) ügyben 2005. február 15-én hozott végzése
ellen.

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

1) nyilvánítsa elfogadhatónak az Osman Öcalan által a
korábban PKK elnevezésű szervezet nevében benyújtott
keresetet;

2) nyilvánítsa elfogadhatónak a Serif Vanley által a KNK
elnevezésű szervezet nevében benyújtott keresetet;

3) határozzon az elfogadhatósággal kapcsolatos eljárás költsé-
geiről.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első felperes az alábbi jogalapokat hozza fel a végzés ellen:

Álláspontja szerint a határozat hibás, mivel az Elsőfokú Bíróság
már elismerte az első felperes létezését és kereshetőségi jogát,
valamint jogi képviselő megbízásához és az eljárásban történő
részvételhez való jogát. Az első felperes meghatalmazása
látszatra teljesen megfelelt az Elsőfokú Bíróság eljárási szabály-
zata meghatalmazásra vonatkozó 44. cikkének. Az említett
meghatalmazást sem az alperes, sem az Elsőfokú Bíróság nem
vitatta, amikor ez utóbbi az érvényes meghatalmazás átvételére
vonatkozó általános szabályok alapján a keresetet megküldte az
alperesnek.

2005.10.1.C 243/2 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


