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— je Sodišče za uslužbence v nasprotju s tem, kar je nave
deno v točki 50 izpodbijane sodbe, dolžno preučiti
ugovor nezakonitosti zoper pravilo osmih let, ki je
razlog, ki je bil naveden ob zavrnitvi predloga za podalj
šanje pogodbe kot začasne uslužbenke.
2. Drugi razlog se nanaša na napačno uporabo prava, ker naj
bi Sodišče za uslužbence štelo, da je organ, pooblaščen za
sklepanje pogodb, izpodbijano odločbo sprejel ob upošte
vanju interesa službe, čeprav naj bi Sodišče za uslužbence
ugotovilo, da je Komisija na obravnavi priznala, da so lahko
v obrazložitev izpodbijanega akta na prvi stopnji navedene
le proračunske omejitve. Pritožnica poleg tega navaja, da
Sodišče za uslužbence ni izpolnilo obveznosti obrazložitve
in obveznosti preučitve vseh kršitev prava, zatrjevanih pred
tem sodiščem, saj se naj ne bi na nobenem mestu sklicevalo
na argumentacijo pritožnice glede protislovja med obraz
ložitvijo v zvezi z ukinitvijo delovnih mest zaradi proračun
skih omejitev in vzpostavitvijo novih delovnih mest za
začasne uslužbence naziva AD9.

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe
Navajana znamka ali znak: mednarodna registracija z učinkom v
Skupnosti „TUDOR GLAMOUR“ za proizvode iz razreda 14
Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru za vse navedene
proizvode
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta
št. 207/2009.

Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Sherwin Williams
Sweden proti UUNT – Akzo Nobel Coatings
International (ARTI)

Tožba, vložena 4. januarja 2013 – Advance Magazine
Publishers proti UUNT – Montres Tudor (GLAMOUR)

(Zadeva T-12/13)
(2013/C 86/30)

(Zadeva T-1/13)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

(2013/C 86/29)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

23.3.2013

Stranke

Stranke

Tožeča stranka: Sherwin Williams Sweden AB (Märsta, Švedska)
(zastopnik: L. Ström, odvetnik)

Tožeča stranka: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York,
Združene države) (zastopniki: T. Raab, H. Lauf in V. Ahmann,
odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Akzo Nobel Coatings
International BV (Arnhem, Nizozemska)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Montres Tudor SA
(Ženeva, Švica)

Predlogi

Predloga

— odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT št. R 2085/
2011-1 z dne 18. oktobra 2012 (s katero je bila potrjena
odločba oddelka za ugovore, ugovor št. B 1 717 142 z dne
9. avgusta 2011) razveljavi;

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— v celoti razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe
Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
z dne 10. oktobra 2012 v zadevi št. R 0231/2012-2;
— toženi stranki in drugi stranki pred odborom za pritožbe
UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— toženi stranki naloži plačilo stroškov.
Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka „ARTI“ za proiz
vode iz razreda 2 – prijava znamke Skupnosti št. 9 017 427

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „GLAMOUR“ –
prijava znamke Skupnosti št. 9 380 916

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga
stranka pred odborom za pritožbe

23.3.2013
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Navajana znamka ali znak: v Beneluksu registrirana znamka
št. 753 216 in registracija mednarodne znamke št. 872 478
besedne znamke „ARTITUDE“ za proizvode iz razreda 2
Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru
Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta
št. 207/2009

Tožba, vložena 3. januarja 2013 – MasterCard International
proti UUNT – Nehra (surfpin)

C 86/19

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča
stranka
Navajana znamka ali znak: figurativne znamke v različnih barvah,
ki vsebujejo motiv treh prekrivajočih se krogov in nekatere od
njih besedna elementa „MasterCard Worldwide“ ali „Master
Card“– prijava znamke Skupnosti št. 5 198 585, prijava znamke
Skupnosti št. 5 198 494, prijava znamke Združenega
kraljestva št. 2 425 471, prijava znamke Združenega kraljestva
št. 2 429 669, prijava znamke Skupnosti št. 5 646 261, prijava
znamke Skupnosti št. 761 221, prijava znamke Skupnosti
št. 5 646 492 in prijava znamke Skupnosti št. 5 646 609 za
proizvode in storitve iz razredov 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 in 45
Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev ugovora

(Zadeva T-13/13)
(2013/C 86/31)
Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe
Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe
Sveta št. 207/2009.

Stranke
Tožeča stranka: MasterCard International, Inc. (New York, Zdru
žene države) (zastopnika: N. Bolter in C. Sawdy, solicitors)

Tožba, vložena 3. januarja 2013 – Seal Trademarks proti
UUNT – Exel Composites (XCEL)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)

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

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Sheetal Nehra (London,
Združeno kraljestvo)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina
Predlogi
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— odločbo na podlagi členov 8(1)(b), 8(4) in 8(5) Uredbe o
blagovni znamki Skupnosti razveljavi;
— ugovoru tožeče stranke proti znamki nasprotne stranke v
celoti ugodi;
— podredno, ugodi ugovoru tožeče stranke glede takšnih stori
tev, za katere je ugotovljeno, da obstaja verjetnost zmede,
in/ali takšnih storitev, za katere je ugotovljeno, da bi
uporaba znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali
oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke tožeče
stranke; in
— naloži toženi stranki plačilo stroškov tožeče stranke.

Stranke
Tožeča stranka: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Avstralija)
(zastopnik: E. Armijo Chávarri, odvetnik)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli)
Druga stranka pred odborom za pritožbe: Exel Composites Oyj
(Mäntyharju, Finska)
Predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 11. oktobra
2012 razveljavi; ali

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za
pritožbe

— jo, podredno, spremeni, ker je v nasprotju s členoma 42(2)
in (3) ter 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti (pri čemer naj
UUNT izrecno naloži plačilo stroškov postopka).

Zadevna znamka Skupnosti: figurativna znamka v modri, črni in
beli barvi, ki vsebuje besedni element „surfpin“ in motiv treh
prekrivajočih se krogov, za storitve iz razreda 36 – prijava
znamke Skupnosti št. 8 368 862

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

