
3 Skarżące ponoszą własne koszty oraz koszty poniesione przez
Komisję w sprawie głównej oraz w postępowaniu w przedmiocie
środków tymczasowych.

4 Interwenienci ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 245 z 1.9.2001

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie T- 256/01, Norman Pyres przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Procedura naboru członków personelu tymcza-
sowego — Niedopuszczenie do egzaminu — Wiek maksy-

malny — Zasada niedyskryminacji)

(2005/C 93/49)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-256/01, Norman Pyres, były członek personelu
tymczasowego Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w
Brukseli (Belgia) reprezentowany przez adwokatów G. Vander-
sand i L. Levi przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: J. Currall, oraz F. Clotuche-Duvieusart, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
wniosek o uchylenie decyzji komitetu przeprowadzającego
nabór w ramach Dyrekcji Generalnej „Badania Naukowe”
COM/R/A/14/2000 z dnia 1 grudnia 2000 r., COM/R/A/07/
2000 z dnia 4 grudnia 2000 r., COM/R/A/10/2000 z dnia 7
grudnia 2000 r. w przedmiocie odmowy dopuszczenia skarżą-
cego do udziału w procedurach naboru organizowanych przez
tę Dyrekcję z powodu niespełnienia przez niego warunku
maksymalnego wieku, Sąd Pierwszej Instancji (pierwsza izba),
w składzie B. Vesterdorf, preses, P. Mengozzi oraz I. Labucka,
sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 15 lutego 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 17 z 19.1.2002

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV prze-
ciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie figuratywnego, wspólnotowego
znaku towarowego przedstawiającego butelkę piwa, zawie-
rającego element słowny „negra modelo” — Wcześniejszy
figuratywny, krajowy znak towarowy Modelo — Prawdopodo-
bieństwo wprowadzenia w błąd — Art. 8 ust. lit. b) rozporzą-

dzenia WE nr 40/94)

(2005/C 93/50)

(Język postępowania: hiszpański)

W sprawie T-169/02, Cervecería Modelo, SA de CV z siedzibą
w Meksyku (Meksyk), reprezentowana przez adwokatów C.
Lema Devesa oraz A. Velázqueza Ibáñeza, przeciwko Urzędowi
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM), (pełnomocnicy: J. Crespo Carrillo oraz I.
de Medrano Caballero), w której stroną postępowania przed
Izbą Odwoławczą OHIM, interwenient w postępowaniu przed
Sądem, była również Modelo Continente Hipermercados, SA z
siedzibą w Senhora da Hora (Portugalia), reprezentowana przez
adwokatów N. Cruza, J. Pimentę oraz T. Colaço Diasa, mającej
za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej
OHIM z dnia 6 marca 2002 r. (sprawy R 536/2001-3 oraz
R 674/2001-3) wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu
między Cervecería Modelo, SA de CV a Modelo Continente
Hipermercados, SA, Sąd Pierwszej Instancji (pierwsza izba), w
składzie: B. Vesterdorf, prezes, P. Mengozzi i I. Labucka,
sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 15 lutego 2005 r.
wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1 Skarga zostaje oddalona.

2 Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 180 z 27.07.2002
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