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FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den
26 april 2004 av Erich Drazdansky

den 10 juni 2004
(Mål T-158/04)
i mål T-275/01: Mercedes Alvaro Moreno mot Europaparlamentet (1)

(Tjänstemän — Tillfälligt anställd — Tolk — Artikel 74 i
RAA — Upphörande av kontrakt)

(2004/C 217/36)

(Rättegångsspråket skall fastställas i enlighet med artikel 131.2 i
rättegångsreglerna – ansökan är avfattad på tyska)

(2004/C 217/35)

(Rättegångsspråk: franska)

Erich Drazdansky har den 26 april 2004 väckt talan vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och
modeller). Sökanden företräds av advokaten A. Leeb.

Även Concentrate Manufacturing Company of Ireland, som
även utövar verksamhet under namnet Seven-Up International
(Hamilton, Bermudas), var part i förfarandet vid överklagandenämnden.
I mål T-275/01, Mercedes Alvaro Moreno, Berlin (Tyskland),
företrädd av G. Vandersanden, avocat, mot Europaparlamentet
(ombud: H. von Hertzen och J. de Wachter), angående dels ogiltigförklaring av beslutet att inte längre anlita tolkar som fyllt
65 år, dels skadestånd, har förstainstansrätten (femte avdelningen), sammansatt av ordföranden R. Garcia-Valdecasas samt
domarna P. Lindh och J. D. Cooke, den 10 juni 2004 avkunnat
en dom där domslutet har följande lydelse:

1. Parlamentets beslut av den 30 november 2000, som delgavs
sökanden den 10 februari 2001, och parlamentets beslut av den
19 juli 2001 om ogillande av sökandens klagomål ogiltigförklaras.

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

— ändra det ifrågasatta beslutet så, att sökanden får sin rätt
återställd,
— i förekommande fall, ogiltigförklara harmoniseringsbyråns
beslut och ålägga den att pröva ansökan på nytt,
— i vart fall förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna avseende förevarande mål

2. Talan ogillas i övrigt.
Grunder och huvudargument
3. Parlamentet skall ersätta samtliga rättegångskostnader.

(1) EGT C 3, 5.1.2002.

Sökanden ansökte vid harmoniseringsbyrån om registrering av
ordmärket UUP'S för varor i klass 32 (registreringsansökan nr
1 968 676). Concentrate Manufacturing Company of Ireland,
som är innehavare av gemenskapsordmärket och det spanska
ordmärket UP, avseende varor i klasserna 30 och 32, gjorde en
invändning mot registreringen av detta varumärke.

