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— обратно на това, което се твърди в точка 50 от обжал
ваното решение, СПС бил длъжен да разгледа
възражението за незаконосъобразност на правилото за
осемте години, тъй като този мотив бил изложен при
отхвърляне на искането за продължаване на срока на
договора на срочно нает служител.
2. Второто правно основание е изведено от грешка при
прилагане на правото, тъй като СПС приема, че обжалваното
решение е взето от ОСТД с оглед на интереса на службата, а
всъщност СПС установил, че в съдебното заседание
Комисията признала, че за мотивирането на обжалвания
пред първата инстанция акт било възможно да се посочат
само бюджетни съображения. Жалбоподателят изтъква освен
това, че СПС не се съобразил със задължението си за моти
виране и със задължението си да разгледа всички изложени
пред него твърдения за нарушения на правото, тъй като
изобщо не споменал доводите на жалбоподателя във връзка
с противоречието между мотивите за закриването на работни
места поради бюджетни съображения и откриването на нови
работни места за срочно наети служители със степен AD9.

23.3.2013 г.

Притежател на марката или знака, на която/който е
направено позоваване в подкрепа на възражението: другата
страна в производството пред апелативния състав
Марка или знак, на която/който е направено позоваване в
подкрепа на възражението: международна регистрация с
действие в Общността „TUDOR GLAMOUR“ за стоки от клас 14
Решение на отдела по споровете: уважава възражението за
всички оспорени стоки.
Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.
Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1,
буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета.

Жалба, подадена на 4 януари 2013 г. — Sherwin-Williams
Sweden/СХВП — Akzo Nobel Coatings International
(ARTI)
(Дело T-12/13)

Жалба, подадена на 4 януари 2013 г. — Advance Magazine
Publishers/СХВП — Montres Tudor (GLAMOUR)

(2013/C 86/30)

(Дело T-1/13)

Език на жалбата: английски

(2013/C 86/29)
Език на жалбата: английски

Страни
Жалбоподател: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ню Йорк,
САЩ) (представители: T. Raab, H. Lauf и V. Ahmann, lawyers)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)

Страни
Жалбоподател: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Швеция)
(представител: L. Ström, lawyer)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Akzo
Nobel Coatings International BV (Arnhem, Нидерландия)

Друга страна в производството пред апелативния състав:
Montres Tudor SA (Женева, Швейцария)

Искания на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

— да отмени решение № R 2085/2011-1 на първи апелативен
състав на СХВП от 18 октомври 2012 г. (потвърждаващо
решение № B 1 717 142 на отдела по споровете от 9
август 2011 г.),

Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени изцяло решението на втори апелативен състав на
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки,
дизайни и модели) от 10 октомври 2012 г. по преписка
№ R 0231/2012-2;

Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да присъди съдебни разноски в полза на жалбоподателя.
Правни основания и основни доводи

— да осъди ответника и другата страна в производството пред
апелативния състав на СХВП да заплатят разноските.

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

Правни основания и основни доводи

Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка
„ARTI“ за стоки от клас 2 — регистрация на марка на
Общността № 9 017 427

Заявител на марката на Общността: жалбоподателят
Марка на Общността, предмет на спора: словната марка
„GLAMOUR“ — заявка за марка на Общността № 9 380 916

Притежател на марката или знака, на която/който е
направено позоваване в подкрепа на възражението: другата
страна в производството пред апелативния състав

23.3.2013 г.
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Марка или знак, на която/който е направено позоваване в
подкрепа на възражението: регистрация в Бенелюкс №
753 216 и международна регистрация № 872 478 на словна
марка „ARTITUDE“ за стоки от клас 2
Решение на отдела по споровете: уважава възражението.
Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.
Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1,
буква б) от Регламент на Съвета № 207/2009.

Жалба, подадена на 3 януари 2013 г. — MasterCard
International/СХВП — Nehra (surfpin)
(Дело T-13/13)
(2013/C 86/31)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: MasterCard International, Inc. (Ню Йорк,
Съединени американски щати) (представители: N. Bolter и C.
Sawdy, solicitors)

C 86/19

фигура, съставена от три припокриващи се кръга, за услуги от
клас 36 — заявка за регистрация на марка на Общността
№ 8 368 862
Притежател на марката или знака, на която/който е
направено позоваване в подкрепа на възражението: жалбопод
ателят
Марка или знак, на която/който е направено позоваване в
подкрепа на възражението: фигуративни марки в различни
цветове, съдържащи фигура, съставена от припокриващи се
кръгове, а някои от тях и словните елементи „MasterCard
Worldwide“ или „MasterCard“ — регистрация на марка на
Общността № 5 198 585, регистрация на марка на Общността
№ 5 198 494, регистрация на марка в Обединеното кралство №
2 425 471, регистрация на марка в Обединеното кралство №
2 429 669, регистрация на марка на Общността № 5 646 261,
регистрация на марка на Общността № 761 221, регистрация на
марка на Общността № 5 646 609, за стоки и услуги от класове
3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 44 и 45
Решение на отдела по споровете: отхвърля възражението.
Решение на апелативния състав: отхвърля жалбата.
Изложени правни основания: нарушение на член 8, параграф 1,
буква б) и параграфи 4 и 5 от Регламент на Съвета № 207/2009.

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)
Друга страна в производството пред апелативния състав:
Sheetal Nehra (Лондон, Обединено кралство)

Жалба, подадена на 3 януари 2013 г. — Seal Trademarks/
СХВП — Exel Composites (XCEL)
(Дело T-14/13)

Искания на жалбоподателя

(2013/C 86/32)

Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решението съгласно член 8, параграф 1, буква б),
член 8, параграф 4 и член 8, параграф 5 от Регламент
№ 207/2009;
— да уважи изцяло възражението на жалбоподателя срещу
марката на ответника;
— алтернативно, да уважи възражението на жалбоподателя по
отношение на тези услуги, за които бъде установено, че е
налице вероятност от объркване и/или за тези услуги, за
които бъде прието, че е налице опасност заявената марка
да извлече неоснователно полза или да нанесе вреда на отли
чителния характер или репутацията на марката на жалбо
подателя и
— да осъди ответника да плати съдебните разноски на жалбо
подателя.
Правни основания и основни доводи
Заявител на марката на Общността: другата страна в
производството пред апелативния състав
Марка на Общността, предмет на спора: фигуративна марка в
синьо, черно и бяло, съдържаща словния елемент „surfpin“, и

Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Seal Trademarks Pty Ltd (Куинсланд, Австралия)
(представител: E. Armijo Chávarri, lawyer)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Exel
Composites Oyj (Mäntyharju, Финландия)
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решение от 11 октомври 2012 г. на втори
апелативен състав или
— при условията на евентуалност, да измени решението, тъй
като противоречи на член 42, параграфи 2 и 3 и на член
8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (като
възложи изрично на СХВП съдебните разноски).
Правни основания и основни доводи
Заявител на марката на Общността: жалбоподателят

