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ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Πρoσφυγή του Erich Drazdansky κατά τoυ Γραφείoυ Εναρµονίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής Αγoράς (εµπορικά
σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) πoυ ασκήθηκε στις 26 Απριλίου 2004

της 10ης Ιουνίου 2004
(Υπόθεση Τ-158/04)
στην υπόθεση Τ-275/01, Mercedes Alvarez Moreno κατά
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1)

(Υπάλληλοι — Βοηθητικός υπάλληλος — ∆ιερµηνέας —
Άρθρο 74 του Καθεστώτος που εφαρµόζεται επί του
λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — Λήξη
της συµβάσεως εργασίας)

(2004/C 217/35)

(Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική)

Στην υπόθεση Τ-275/01, Mercedes Alvarez Moreno, κάτοικος
Βερολίνου, εκπροσωπούµενη από τον Georges Vandersanden, avocat, κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκπρόσωποι: H. von Hertzen
και J. de Wachter), µε αντικείµενο, αφενός, αίτηση περί ακυρώσεως
της αποφάσεως να µην προσλαµβάνονται πλέον διερµηνείς που
έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας και, αφετέρου, αίτηση
για αποζηµίωση, το Πρωτοδικείο, (πέµπτο τµήµα) συγκείµενο από
τους R. García-Valdecasas, πρόεδρο, και την P. Lindh και τον J.
D. Cooke, δικαστές· γραµµατέας: J. Palacio González, κύρια
υπάλληλος διοικήσεως, εξέδωσε στις 10 Ιουνίου 2004 απόφαση µε
το ακόλουθο διατακτικό:

(2004/C 217/36)

(Η γλώσσα διαδικασίας θα καθοριστεί βάσει του άρθρου 131,
παράγραφος 2, του Κανονισµού ∆ιαδικασίας)

Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η προσφυγή: η γερµανική

Ο Erich Drazdansky, κάτοικος Wiener Neustadt (Αυστρία), εκπροσωπoύµενος από τoν A. Leeb, άσκησε στις 26 Απριλίου 2004
ενώπιον τoυ Πρωτoδικείoυ των Ευρωπαϊκώv Κoινoτήτωv πρoσφυγή
κατά τoυ Γραφείoυ Εναρµoνίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής
Αγoράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ).

Έτερος διάδικος στη διαδικασία ενώπιον του τµήµατος προσφυγών
του ΓΕΕΑ ήταν η The Concentrate Manufacturing Company of
Ireland, also trading as Seven-Up International, µε έδρα το
Hamilton στις νήσους Βερµούδες.

— Ο προσφεύγων ζητεί από τo Πρωτoδικείo:
— να µεταρρυθµίσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να διατάξει
την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση,

1. Η απόφαση του Κοινοβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2000, η
οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 10 Φεβρουαρίου 2001, και η απόφαση του Κοινοβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2001, περί απορρίψεως της ενστάσεως της προσφεύγουσας, ακυρώνονται.

— επικουρικώς, να ακυρώσει την απόφαση του Γραφείου και να
αναπέµψει σ' αυτό την υπόθεση προς έκδοση νέας αποφάσεως,
εν πάση περιπτώσει, να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά
έξοδα.

2. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά.
Λόγoι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήµατα:
3. Το Κοινοβούλιο καταδικάζεται στο σύνολο των δικαστικών
εξόδων.
(1) ΕΕ C 3 της 5.1.2002.

Ο προσφεύγων υπέβαλε ενώπιον του καθού αίτηση καταχωρίσεως
του λεκτικού σήµατος «UUP'S» για προϊόντα της κλάσεως 32
(αίτηση καταχωρίσεως υπ' αριθ. 1 968 676). Η Concentrate
Manufacturing Company of Ireland, κάτοχος του κοινοτικού
σήµατος και των ισπανικών λεκτικών σηµάτων «UP» για προϊόντα
των κλάσεων 30 και 32, άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως
του εν λόγω σήµατος.

