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Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G.
Berscheid och H. Krämer)

C 310/13

2) Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

(1) EUT C 262 av den 23.10.2004 .

Saken
Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 25 juni 2003,
genom vilket sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden
den 1 juli 2001 till den 31 december 2002 slutgiltigt fastställdes.

Förstainstansrättens dom av den 19 oktober 2006 –
Buendía Sierra mot kommissionen

Domslut
1) Beslutet av den 25 juni 2003, genom vilket sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 juli 2001 till den 31
december 2002 slutgiltigt fastställdes, ogiltigförklaras.
2) Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

(Mål T-311/04) (1)
(Tjänstemän — Befordran — Befordringsomgången år 2003
— Tilldelning av prioritetspoäng)
(2006/C 310/25)

( ) EUT C 179, 10.7.2004.
1

Rättegångsspråk: franska

Parter
Förstainstansrättens dom av den 25 oktober 2006 – Paola
Staboli mot Europeiska gemenskapernas kommission

Sökande: José Luis Buendía Sierra (Bryssel, Belgien) (ombud:
advokaterna M. van der Woude och V. Landes)

(Mål T-281/04) (1)
(Personalmål — Vidareutbildning — Deltagande som talare
vid konferenser — Godkännande — Begäran om ledighet —
Avslag)
(2006/C 310/24)
Rättegångsspråk: franska

Parter
Sökande: Paola Staboli (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L.
Vogel)
Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G.
Berscheid och H. Tserepa-Lacombe)

Saken
Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den
12 mars 2004 och av den 6 april 2004 att ogilla sökandens
klagomål mot beslutet av den 9 maj 2003 att inte bevilja henne
ledighet för vidareutbildning och vid behov även ogiltigförklara
ovannämnda beslut av den 9 maj 2003

Domslut
1) Talan ogillas.

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G.
Berscheid och V. Joris, biträdda av advokaten D. Waelbroeck)

Saken
Talan om ogiltigförklaring av
— beslutet som fattats av generaldirektören vid kommissionens
rättstjänst om att tilldela sökanden endast en prioritetspoäng från generaldirektoratet för befordringsomgången år
2003, vilket delgavs den 2 juli 2003 och fastställdes genom
ett beslut av tillsättningsmyndigheten som delgavs den
16 december 2003,
— tillsättningsmyndighetens beslut att inte tilldela sökanden
någon särskild prioritetspoäng för ytterligare aktiviteter i
institutionens intresse för befordringsomgången år 2003,
vilket
delgavs
genom
Sysper-systemet
den
16 december 2003,
— följande beslut: tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela
sökanden totalt 20 poäng för befordringsomgången
år 2003, förteckningen över meriterade tjänstemän i
lönegrad A 5 för befordringsomgången år 2003, vilken
offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 69-2003
av den 13 november 2003, förteckningen över tjänstemän
som befordrats till lönegrad A 4 för befordringsomgången
år 2003, vilken offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 73-2003 av den 27 november 2003, samt, under
alla omständigheter, beslutet att inte skriva in sökandens
namn i dessa förteckningar, och
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— om nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut av den
15 juni 2004 om avslag på det klagomål som sökanden
ingav den 12 februari 2004.
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invändningsförfaranden mellan Bitburger Brauerei Th. Simon
GmbH och Anheuser-Busch, Inc.,
Domslut

Domslut
1) Kommissionens beslut att fastställa sökandens befordringspoäng
till totalt 20 poäng och att inte skriva in sökanden i förteckningen
över tjänstemän som befordrats till lönegrad A 4 för befordringsomgången år 2003 ogiltigförklaras.
2) Talan ogillas i övrigt.

1) Talan ogillas.
2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 19, 22.1.2005.

3) Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 262, 23.10.2004.

Förstainstansrättens dom av den 17 oktober 2006 –
Bonnet mot Domstolen
(Mål T-406/04) (1)
Förstainstansrättens dom av den 19 oktober 2006 –
Bitburger Brauerei mot harmoniseringsbyrån – AnheuserBusch (BUD, American Bud och Anheuser Busch Bud)

(Tjänstemän — Rekrytering — Tillfälligt anställda —
Lektörer — Artikel 2 c i anställningsvillkoren för övriga
anställda — Rättsakt som går någon emot — Förtroendesamband)

(Förenade målen T-350/04-T-352/04) (1)
(Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande —
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av
ordmärket BUD — Ansökningar om registrering som
gemenskapsvarumärke av figurmärkena American Bud och
Anheuser Busch Bud — Äldre nationella ord- och figurmärken som innehåller ordet bit — Artikel 8.1 b och 8.5 i
förordning nr 40/94)
(2006/C 310/26)
Rättegångsspråk: engelska

Parter
Sökande: Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (Bitburg, Tyskland)) (ombud: advokaten M. Huth-Dierig)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)
Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Anheuser-Busch, Inc. (Saint-Louis, Missouri,
Förenta staterna (ombud: advokaterna A. Renck, V. von
Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart och B. Goebel)

(2006/C 310/27)
Rättegångsspråk: franska

Parter
Sökande: André Bonnet (Saint-Pierre-de-Vassols, Frankrike)
(ombud: advokaten H. de Lepinau)
Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol (ombud: M.
Schauss)
Saken
En talan om ogiltigförklaring dels av domstolens beslut av
den 11 februari och den 4 mars 2004 genom vilka, för sökandens del, anställningsförfarandet för tjänsten som lektör av
domar vid domstolens ordförandes kabinett avslutades och dels
av det beslut genom vilket den ifrågavarande tjänsten tillsattes.
Talan om skadestånd.
Domslut
1) Talan ogillas.
2) Vardera part skall bära sina rättegångskostnader.

Saken
(1) EUT C 300, 4.12.2004.

Talan i tre mål mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 22 juni 2004 i ärendena R 447/2002-2, R 451/2002-2 och R 453/2002-2 om

