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— το ΔΔΔ, αντίθετα προς τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη 50
της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ήταν υποχρεωμένο να
εξετάσει την ένσταση ελλείψεως νομιμότητας που προβλή
θηκε κατά του κανόνα των οκτώ ετών, που συνιστούσε την
αιτιολογία που παρασχέθηκε κατά τον χρόνο της απορρί
ψεως της αιτήσεως παρατάσεως της συμβάσεως εκτάκτου
υπαλλήλου.
2) Ο δεύτερος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον
το ΔΔΔ έκρινε ότι η ΑΑΣΣ έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της υπηρεσίας, ενώ το ΔΔΔ
διαπίστωσε ότι η Επιτροπή αναγνώρισε κατά την επ’ ακροατη
ρίου συζήτηση ότι μόνον οι δημοσιονομικοί περιορισμοί μπο
ρούσαν να προβληθούν προς αιτιολόγηση της προσβληθείσας
πρωτοδίκως πράξεως. Η αναιρεσείουσα υποστηρίζει, εξάλλου,
ότι το ΔΔΔ δεν τήρησε την υποχρεώση αιτιολογήσεως και την
υποχρέωση εξετάσεως όλων των προβαλλομένων ενώπιόν του
παραβιάσεων του δικαίου μη κάνοντας καμία αναφορά στην
επιχειρηματολογία της τότε προσφεύγουσας περί αντιφάσεως
μεταξύ της αιτιολογίας που αναφερόταν στην κατάργηση
θέσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών και της δημιουργίας
νέων θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων βαθμού AD9.

Σήμα προς καταχώριση: Το λεκτικό σήμα «GLAMOUR»· καταχωρι
σμένο κοινοτικό σήμα υπ’ αριθ. 9 380 916
Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήμα
τος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Κοι
νότητα, «TUDOR GLAMOUR» για προϊόντα της κλάσεως 14
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχεται την ανακοπή για όλα τα
επίμαχα προϊόντα
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απορρίπτει την προσφυγή
Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1,
στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.

Προσφυγή της 4ης Ιανουαρίου 2013 — Sherwin-Williams
Sweden κατά ΓΕΕΑ — Akzo Nobel Coatings International
(ARTI)
(Υπόθεση T-12/13)

Προσφυγή της 4ης Ιανουαρίου 2013 — Advance Magazine
Publishers κατά ΓΕΕΑ — Montres Tudor (GLAMOUR)
(Υπόθεση T-1/13)
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(2013/C 86/30)
Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

(2013/C 86/29)
Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ν. Υόρκη,
Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωπος: T. Raab, H. Lauf και V.
Ahmann, δικηγόροι)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta, Σουηδία)
(εκπρόσωπος: L. Ström, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Akzo Nobel Coa
tings International BV (Arnhem, Κάτω Χώρες)
Αιτήματα της προσφεύγουσας

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Montres Tudor SA
(Γενεύη, Ελβετία)

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του
ΓΕΕΑ R 2085/2011-1, της 18ης Οκτωβρίου 2012 (που επικυρώ
νει την απόφαση του τμήματος ανακοπών B 1 717 142, της 9ης
Αυγούστου 2011)·

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— Να ακυρώσει στο σύνολό της την απόφαση του δεύτερου
τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο
της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγ
ματα) της 10ης Οκτωβρίου 2012, προσφυγή υπ' αριθ.
R 0231/2012-2·
— να καταδικάσει το καθού και τον αντίδικο ενώπιον του τμήμα
τος προσφυγών του ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύ
γουσα

— να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύ
γουσα
Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα «ARTI» για προϊόντα
της κλάσεως 2 — Καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 9 017 427 κοινοτικό
σήμα
Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήμα
τος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών
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Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: καταχώριση στο Μπενελούξ με αριθμό
753 216 και διεθνής καταχώριση με αριθμό 872 478 του λεκτικού
σήματος «ARTITUDE» για προϊόντα της κλάσεως 2
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχεται την ανακοπή
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απορρίπτει την προσφυγή
Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1,
στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.
Προσφυγή της 3ης Ιανουαρίου 2013 — MasterCard
International κατά ΓΕΕΑ — Nehra (surfpin)
(Υπόθεση T-13/13)
(2013/C 86/31)
Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: MasterCard International, Inc. (Ν. Υόρκη, Ηνω
μένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: N. Bolter και C. Sawdy, solicitors)
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Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήμα
τος ή σημείου: Η προσφεύγουσα
Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Εικονιστικά σήματα σε διάφορα χρώ
ματα που περιέχουν ένα σχήμα με τρεις επικαλυπτόμενους κύκλους
και μερικά από αυτά τα λεκτικά στοιχεία «MasterCard Worldwide»
ή «MasterCard» — Καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 5 198 585 κοινοτικό
σήμα, καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 5 198 494 κοινοτικό σήμα, κατα
χωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπ’ αριθ. 2 425 471 σήμα, κατα
χωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπ’ αριθ. 2 429 669 σήμα, κατα
χωρισμένο υπ’ αριθ. 5 646 261 κοινοτικό σήμα, καταχωρισμένο υπ’
αριθ. 761 221 κοινοτικό σήμα, καταχωρισμένο υπ’ αριθ.
5 646 492 κοινοτικό σήμα και καταχωρισμένο υπ’ αριθ.
5 646 609 κοινοτικό σήμα, για προϊόντα και υπηρεσίες των κλά
σεων 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36,
38, 39, 41, 42, 43, 44 και 45
Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Απορρίπτει την ανακοπή
Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απορρίπτει την προσφυγή
Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφοι 1,
στοιχείο β', 4 και 5, του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Προσφυγή της 3ης Ιανουαρίου 2013 — Seal Trademarks
κατά ΓΕΕΑ — Exel Composites (XCEL)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Sheetal Nehra (Λον
δίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

(Υπόθεση T-14/13)
(2013/C 86/32)

Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— Να ακυρώσει την απόφαση βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 1,
στοιχείο β', 4 και 5, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα·
— να δεχθεί την ανακοπή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της
καταχώρισης του σήματος της αντιδίκου ενώπιον του τμήματος
προσφυγών στο σύνολό της·
— Επικουρικώς, να δεχθεί την ασκηθείσα από την προσφεύγουσα
ανακοπή για τις υπηρεσίες για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι
υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως και/ή για τις υπηρεσίες για τις
οποίες έχει προσδιορισθεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος να αντλεί το
σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση αθέμιτο όφελος από
τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος της
προσφεύγουσας, ή ότι υφίσταται ο κίνδυνος το εν λόγω σήμα
να θίγει τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος της
προσφεύγουσας και
— να καταδικάσει την αντίδικο ενώπιον του τμήματος προσφυγών
στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος
ενώπιον του τμήματος προσφυγών
Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα σε μπλε, μαύρο και
άσπρο χρώμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «surfpin» και ένα
σχήμα με τρεις επικαλυπτόμενους κύκλους για υπηρεσίες των κλά
σεων 36 — Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα υπ’ αριθ. 8 368 862

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland, Αυστρα
λία) (εκπρόσωπος: E. Armijo Chávarri, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Exel Composites
Oyj (Mäntyharju, Φινλανδία)
Αιτήματα της προσφεύγουσας
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— Να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών
της 11ης Οκτωβρίου 2012 ή·
— επικουρικώς, να την τροποποιήσει, διότι αντιβαίνει στα άρθρα
42, παράγραφοι 2 και 3, και 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του
κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (καταδικάζοντας το ΓΕΕΑ
στα δικαστικά έξοδα).
Λόγοι και κύρια επιχειρήματα
Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύ
γουσα

