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PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMAS

Erich Drazdansky 2004 m. balandžio 26 d. pareikštas
ieškinys Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams
ir pramoniniam dizainui)

2004 m. birželio 10 d.
(Byla T-158/04)
Byloje T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno prieš Europos
Parlamentą (1)

(Pareigūnai — Pagalbiniai tarnautojai — Konferencijų
vertėjai — Nuostatų dėl kitų Europos Bendrijų tarnautojų
įdarbinimo sąlygų 74 straipsnis — Darbo sutarties pasibaigimas)

(2004/C 217/36)

(Bylos kalba bus nustatyta remiantis Darbo reglamento 131
straipsnio 2 dalimi. Ieškinys buvo pateiktas vokiečių kalba)

(2004/C 217/35)

(Bylos kalba: prancūzų)

Byloje T-275/01 Mercedes Alvarez Moreno, gyvenanti Berlyne
(Vokietija), atstovaujama advokato G. Vandersanden, prieš
Europos Parlamentą (atstovai: H. von Hertzen ir J. de Wachter),
dėl prašymo panaikinti, pirma, sprendimą nebepriimti į darbą
konferencijų vertėjų, sulaukusių 65 metų amžiaus, ir, antra,
atlyginti patirtus nuostolius, Pirmosios instancijos teismas
(penktoji kolegija), susidedantis iš pirmininko R. Garcίa- Valdecasas, teisėjų P. Lindh ir J. D. Cooke; sekretorius: vyriausiasis
administratorius J. Palacio Gonzalez, 2004 m. birželio 10 d.
priėmė sprendimą, kurio rezoliucinėje dalyje nurodyta:

1) Panaikinti 2000 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento
sprendimą, apie kurį pareiškėjai pranešta 2001 m. vasario 10 d.
ir 2001 m. liepos 19 d. Europos Parlamento sprendimą, kuriais
atmetami pareiškėjos reikalavimai.

2004 m. balandžio 26 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme buvo pareikštas Erich Drazdansky, gyvenančio
Wiener Neustadt (Austrija), atstovaujamo advokato A. Leeb,
ieškinys Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir
pramoniniam dizainui).

The Koncentrate Manufacturing Company of Ireland, taip pat
veikianti pavadinimu Seven-Up International, įsteigta Hamiltone
(Bermudų salos), buvo kita proceso apeliacinėje taryboje šalis.

Pareiškėjas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pakeisti ginčijamą sprendimą atkuriant visas pareiškėjo
teises;
— alternatyviai, panaikinti Tarnybos sprendimą, nurodant jai
išnagrinėti paraišką iš naujo;
— bet kuriuo atveju priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

2) Atmesti likusią ieškinio dalį.
Teisiniai pagrindai ir pagrindiniai argumentai
3) Priteisti iš Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

(1) OL C 3, 2002 1 5.

Pareiškėjas pateikė Tarnybai paraišką žodinio prekių ženklo
„UUP'S“ registracijai 32 klasės prekėms (paraiškos Nr.
001 968 676). Žodinio Bendrijos ir Ispanijos prekių ženklo
„UP“, naudojamo 30 ir 32 klasių prekėms, savininkė The
Koncentrate Manufacturing Company of Ireland pareiškė
protestą dėl šio ženklo registracijos.

