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— Till skillnad från vad som påstås i punkt 50 i den över
klagade domen är personaldomstolen skyldig att pröva
invändningen om rättsstridighet avseende åttaårsregeln.
Detta skäl angavs i avslaget på klagandens begäran om
att få sin tillfälliga anställning förlängd.
2. Andra grunden: Felaktig rättstillämpning. Personaldomstolen
fann att myndigheten som är behörig att sluta anställnings
avtal hade antagit det angripna beslutet med iakttagande av
tjänstens intresse trots att personaldomstolen konstaterat att
kommissionen medgett vid förhandlingen att endast budget
mässiga skäl hade kunnat åberopas för att motivera den
angripna rättsakten i första instans. Sökanden gör vidare
gällande att personaldomstolen åsidosatt sin motiverings
skyldighet och sin skyldighet att pröva samtliga åberopade
åsidosättanden av lagstiftningen genom att inte på något sätt
hänvisa till klagandens argument att det föreligger en mot
sägelse mellan motiveringen att tjänster måste dras in av
budgetmässiga skäl samtidigt och det förhållandet att nya
tjänster som tillfälligt anställda i lönegrad AD9 ska tillsättas.

Talan väckt den 4 januari 2013 — Advance Magazine
Publishers mot harmoniseringsbyrån — Montres Tudor
(GLAMOUR)

23.3.2013

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid över
klagandenämnden
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Internationell registre
ring med verkan i gemenskapen av ”TUDOR GLAMOUR” för
varor i klass 14
Invändningsenhetens beslut: Bifall av invändningen avseende samt
liga omtvistade varor
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning
nr 207/2009

Talan väckt den 4 januari 2013 — Sherwin-Williams
Sweden mot harmoniseringsbyrån — Akzo Nobel
Coatings international (ARTI)
(Mål T-12/13)

(Mål T-1/13)

(2013/C 86/30)

(2013/C 86/29)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Advance Magazine Publishers Inc. (New York, USA)
(ombud: advokaterna T. Raab, H. Lauf och V. Ahmann)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Montres Tudor SA (Genève,
Schweiz)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara det beslut som fattades av andra överklagan
denämnden vid Byrån för harmonisering inom den
inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den
10 oktober 2012, överklagande nr R 0231/2012-2,
— förplikta svaranden och motparten vid harmoniserings
byråns överklagandenämnd att ersätta rättegångskostnader
na.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”GLAMOUR”, ansökan om
gemenskapsvarumärke nr 9 380 916

Parter
Sökande: Sherwin-Williams Sweden (Märsta, Sverige) (ombud:
advokaten L. Ström)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)
Motpart vid överklagandenämnden: Akzo Nobel Coatings interna
tional BV (Arnhem, Nederländerna)
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara harmoniseringsbyråns första överklagande
nämnds beslut nr R 2085/2011-1 av den 18 oktober
2012 (om fastställande av invändningsenhetens beslut
nr B 1 717 142 av den 9 augusti 2011) och
— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.
Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden
Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ARTI för varor i klass 2
— Ansökan om gemenskapsregistrering nr 9 017 427
Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid över
klagandenämnden
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Varumärke eller kännetecken som åberopats: Beneluxregistrering
nr 753 216 och internationell registrering nr 872 478 av ord
märket ARTITUDE för varor i klass 2
Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen.
Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.
Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning
nr 207/2009.

Talan väckt den 3 januari 2013 — MasterCard International
mot harmoniseringsbyrån/Nehra (surfpin)
(Mål T-13/13)

C 86/19

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som
hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden
Varumärke eller kännetecken som åberopats: Figurmärkena i olika
färger som utgörs av en figur med överlappande cirklar och, i
vissa fall, innehållande ordelementen ”MasterCard Worldwide”
eller ”MasterCard” — registrering som gemenskapsvarumärke
med nr 5 198 585, registrering som gemenskapsvarumärke
med nr 5 198 494, brittiska varumärkesregistreringen
nr 2 425 471, brittiska varumärkesregistreringen nr 2 429 669,
registrering som gemenskapsvarumärke med nr 5 646 261, re
gistrering som gemenskapsvarumärke med nr 761 221, registre
ring som gemenskapsvarumärke med nr 5 646 492 och regi
strering som gemenskapsvarumärke med nr 5 646 609 för va
ror och tjänster i klasserna 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21,
24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39 och 41–45
Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen

(2013/C 86/31)
Ansökan är avfattad på engelska
Parter

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet
Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b, 8.4 och 8.5 i rådets
förordning nr 207/2009.

Sökande: MasterCard International, Inc. (New York, Förenta sta
terna) (ombud: N. Bolter och C. Sawdy, solicitor)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

Talan väckt den 3 januari 2013 — Seal Trademarks mot
harmoniseringsbyrån — Exel Composites (XCEL)
(Mål T-14/13)

Motpart vid överklagandenämnden: Sheetal Nehra (London, För
enade kungariket)

(2013/C 86/32)
Rättegångsspråk: engelska

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska

Parter

— ogiltigförklara beslutet med stöd av artiklarna 8.1 b, 8.4 och
8.5 i förordningen om gemenskapsvarumärken,

Sökande: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Australien) (om
bud: advokaten E. Armijo Chávarri)

— bifalla sökandens invändning mot registreringen av svaran
dens sökta varumärke i sin helhet,

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller)

— alternativt, bifalla sökandens invändning avseende sådana
tjänster där det anses föreligga en risk för förväxling och/
eller för sådana tjänster där det anses föreligga en risk för att
det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till
förfång för sökandens varumärkes särskiljningsförmåga eller
renommé, och

Motpart vid överklagandenämnden: Exel Composites Oyj (Mänty
harju, Finland)

— förplikta svaranden att ersätta sökandens rättegångskost
nader.
Grunder och huvudargument

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara andra överklagandenämndens beslut av den
11 oktober 2012, eller

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagande
nämnden

— i andra hand ändra nämnda beslut då det strider mot artik
larna 42.2, 42.3 och 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009
(vari harmoniseringsbyrån uttryckligen förpliktas att ersätta
rättegångskostnaderna)

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket i blått, svart och vitt,
innehållande ordelementet ”surfpin” och en figur med tre över
lappande cirklar för tjänster i klass 36 — ansökan om registre
ring som gemenskapsvarumärke nr 8 368 862

Grunder och huvudargument
Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

