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— virkamiestuomioistuimen on, toisin kuin valituksenala
isen tuomion 50 kohdassa todetaan, tutkittava kahdek
san vuoden sääntöä vastaan esitetty lainvastaisuusväite;
kyseinen sääntö esitettiin perusteema hylättäessä vaa
timus väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen jatkami
sesta.
2) Toinen valitusperuste, jonka mukaan on tehty oikeudellinen
virhe, koska virkamiestuomioistuin katsoi, että työsopimus
ten tekemiseen toimivaltainen viranomainen oli tehnyt vali
tuksenalaisen päätöksen yksikön edun mukaisesti, vaikka
virkamiestuomioistuin oli todennut, että komissio oli myön
tänyt istunnossa, että valituksenalaisen toimen perusteeksi
olisi ensimmäisessä asteessa voitu vedota vain budjetin aset
tamiin rajoituksiin. Valittaja toteaa lisäksi, että virkamiestuo
mioistuin laiminlöi perusteluvelvollisuutensa ja velvollisuu
tensa tutkia kaikki sille esitetyt väitetyt oikeudenloukkaukset,
kun se ei lainkaan viitannut valittajan väitteisiin, jotka kos
kivat ristiriitaa, joka vallitsee budjetin asettamista rajoituk
sista johtuvaa työpaikkojen vähentämistä koskevien perus
telujen ja uusien, palkkaluokkaan AD9 kuuluvien väliaikais
ten toimihenkilöiden tehtävien avaamisen välillä.
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Haettu yhteisön tavaramerkki: sanamerkki ”GLAMOUR”, yhteisön
tavaramerkkihakemus nro 9 380 916
Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedot
tu: vastapuoli valituslautakunnassa
Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: yhtei
sössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti ”TUDOR GLA
MOUR” luokkaan 14 kuuluville tavaroille
Väiteosaston ratkaisu: väitteen hyväksyminen kaikkien riitautettu
jen tavaroiden osalta
Valituslautakunnan ratkaisu: valituksen hylkääminen
Kanneperusteet: neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan rikkominen.

Kanne 4.1.2013 — Sherwin Williams Sweden v. SMHV —
Akzo Nobel Coatings International (ARTI)
(Asia T-12/13)

Kanne 4.1.2013 — Advance Magazine Publishers v. SMHV
— Montres Tudor (GLAMOUR)

(2013/C 86/30)

(Asia T-1/13)

Kannekirjelmän kieli: englanti

(2013/C 86/29)

Asianosaiset

Kannekirjelmän kieli: englanti

Kantaja: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Ruotsi) (edustaja:
lakimies L. Ström)

Kantaja: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Yhdys
vallat) (edustajat: asianajajat T. Raab, H. Lauf ja V. Ahmann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)

Asianosaiset

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vastapuoli valituslautakunnassa: Montres Tudor SA (Geneve,
Sveitsi)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tava
ramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 10.10.2012
tekemän päätöksen kokonaisuudessaan (valitus nro
R 0231/2012-2)
— velvoittamaan vastaajan ja vastapuolen valituslautakunnassa
korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

Vastapuoli valituslautakunnassa: Akzo Nobel Coatings Internatio
nal BV (Arnheim, Alankomaat)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan
18.10.2012 tekemän päätöksen R 2085/2011-1 (jolla vah
vistetaan väiteosaston 9.8.2011 tekemä päätös B 1 717 142)
— velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: Kantaja
Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki ”ARTI” luokkaan 2
kuuluville tavaroille — yhteisön tavaramerkkihakemus nro
9 017 427
Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedot
tu: Vastapuoli valituslautakunnassa
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Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Beneluxmaissa numerolla 753 216 ja kansainvälisesti numerolla
872 478 rekisteröity sanamerkki ”ARTITUDE” luokkaan 2 kuu
luville tavaroille
Väiteosaston ratkaisu: Väite hyväksytään
Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylätään
Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan rikkominen

Kanne 3.1.2013 — MasterCard International v. SMHV —
Nehra (surfpin)
(Asia T-13/13)

C 86/19

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedot
tu: Kantaja
Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu: Eriväri
set kuviomerkit, jotka sisältävät kolmesta ympyrästä, joiden reu
nat menevät toistensa päälle, muodostuvan kuvan ja joista jois
sakin on sanaosa ”MasterCard Worldwide” tai ”MasterCard” —
yhteisön tavaramerkki rekisteröintinumero 5 198 585, yhteisön
tavaramerkki rekisteröintinumero 5 198 494, Yhdistyneessä ku
ningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki numero 2 425 471,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki nu
mero 2 429 669, yhteisön tavaramerkki rekisteröintinumero
5 646 261, yhteisön tavaramerkki rekisteröintinumero 761 221,
yhteisön tavaramerkki rekisteröintinumero 5 646 492 ja yhtei
sön tavaramerkki rekisteröintinumero 5 646 609 luokkiin 3, 5,
6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39,
41, 42, 43, 44 ja 45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten
Väiteosaston ratkaisu: Väite hylättiin

(2013/C 86/31)
Kannekirjelmän kieli: englanti
Asianosaiset

Valituslautakunnan ratkaisu: Valitus hylättiin
Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan, 4 kohdan ja 5 kohdan rikkominen.

Kantaja: MasterCard International, Inc. (New York, Yhdysvallat)
(edustajat: solicitor N. Bolter ja solicitor C. Sawdy,)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit)

Kanne 3.1.2013 — Seal Trademarks v. SMHV — Exel
Composites (XCEL)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Sheetal Nehra (Lontoo, Yhdistynyt
kuningaskunta)

(Asia T-14/13)
(2013/C 86/32)

Vaatimukset

Kannekirjelmän kieli: englanti

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan päätöksen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1
kohdan b alakohdan, 4 kohdan ja 5 kohdan nojalla
— hyväksymään vastapuolen merkin rekisteröintiä vastaan esi
tetyn kantajan väitteen kokonaisuudessaan
— toissijaisesti hyväksymään kantajan väitteen niiden palvelu
jen osalta, joiden osalta todetaan, että sekaannusvaara on
olemassa ja/tai niiden palvelujen osalta, joiden osalta tode
taan, että on olemassa vaara siitä, että haetun merkin käyt
täminen merkitsisi kantajan tavaramerkin erottamiskyvyn tai
maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille hai
taksi
— velvoittamaan vastapuolen korvaamaan kantajan oikeuden
käyntikulut.
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: Vastapuoli valituslautakunnassa
Haettu yhteisön tavaramerkki: Kuviomerkki, jossa on sinistä, mus
taa ja valkoista ja johon sisältyy sanaosa ”surfpin” sekä kolmesta
ympyrästä, joiden reunat menevät toistensa päälle, muodostuva
kuva, luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten — yhteisön tava
ramerkkihakemus nro 8 368 862

Asianosaiset
Kantaja: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Australia) (edus
taja: asianajaja E. Armijo Chávarri)
Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja
mallit) (SMHV)
Vastapuoli valituslautakunnassa: Exel Composites Oyj (Mäntyharju,
Suomi)
Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan toisen valituslautakunnan 11.10.2012 tekemän
päätöksen tai
— toissijaisesti muuttamaan sitä, koska se on ristiriidassa yhtei
sön tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 8
artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa (ja nimenomaisesti
velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut).
Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Yhteisön tavaramerkin hakija: kantaja

