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— het GVA, in tegenstelling tot hetgeen in punt 50 van het
bestreden arrest is gesteld, gehouden is om de exceptie
van onwettigheid van de regel van acht jaar te onder
zoeken, welke reden is aangevoerd bij de afwijzing van
het verzoek om verlenging van de overeenkomst van
tijdelijk functionaris.
2) Tweede middel, ontleend aan een onjuiste rechtsopvatting,
daar het GVA heeft geoordeeld dat het TAVOBG het bestre
den besluit in het belang van de dienst had genomen, terwijl
het heeft vastgesteld dat de Commissie ter terechtzitting
heeft erkend dat alleen budgettaire redenen hadden kunnen
worden aangevoerd ter motivering van het in eerste aanleg
bestreden besluit. Voorts stelt rekwirante dat het GVA zich
schuldig heeft gemaakt aan schending van zijn motiverings
plicht en van de verplichting om alle voor hem aangevoerde
schendingen van het recht te onderzoeken, daar het op geen
enkele wijze heeft verwezen naar rekwirantes betoog over de
tegenstrijdigheid tussen de motivering betreffende het
schrappen van posten om budgettaire redenen en het ope
nen van nieuwe posten van tijdelijke functionarissen van de
rang AD9.
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Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „GLAMOUR” –gemeen
schapsmerkaanvraag nr. 9380916
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Oppositiemerk of -teken: internationaal merk „TUDOR
GLAMOUR” voor waren van klasse 14, met werking in de
Gemeenschap
Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie
voor de omstreden waren
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening (EG) nr. 207/2009
Beroep ingesteld op 4 januari 2013 — Sherwin-Williams
Sweden/BHIM — Akzo Nobel Coatings International
(ARTI)
(Zaak T-12/13)

Beroep ingesteld op 4 januari 2013 — Advance Magazine
Publishers/BHIM — Montres Tudor (GLAMOUR)

(2013/C 86/30)

(Zaak T-1/13)

Taal van het verzoekschrift: Engels

(2013/C 86/29)

Partijen

Taal van het verzoekschrift: Engels

Verzoekende partij: Sherwin-Williams Sweden AB (Märsta,
Zweden) (vertegenwoordiger: L. Ström, advocaat)

Verzoekende partij: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York,
Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: T. Raab, H. Lauf en V.
Ahmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)

Partijen

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Montres
Tudor SA (Genève, Zwitserland)

Conclusies
— vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van
beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) van 10 oktober
2012 in zaak R 0231/2012-2;
— verwijzing van verweerder en de andere partij in de kosten
van de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM.

Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Akzo Nobel
Coatings International BV (Arnhem, Nederland)
Conclusies
— vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van be
roep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 oktober
2012 in zaak R 2085/2011-1 vernietigen (tot bevestiging
van beslissing van de oppositieafdeling nr. B 1 717 142 van
9 augustus 2011);
— vergoeding van verzoekster voor de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster
Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „ARTI” voor waren van
klasse 2 — gemeenschapsmerk nr. 9017427
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
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Oppositiemerk of -teken: Benelux-woordmerk nr. 753 216 en in
ternationaal woordmerk nr. 872478 „ARTITUDE” voor waren
van klasse 2
Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening (EG) nr. 207/2009

Beroep ingesteld op 3 januari 2013 — MasterCard
International/BHIM — Nehra (surfpin)
(Zaak T-13/13)
(2013/C 86/31)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: MasterCard International, Inc. (New York,
Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: N. Bolter en C. Sawdy,
solicitors)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)

C 86/19

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk in blauw, zwart en wit
dat een tekening van drie elkaar overlappende cirkels weergeeft
en het woordelement „surfpin” bevat, voor diensten van klasse
36 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 8 368 862
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
verzoekster
Oppositiemerk of -teken: beeldmerken in verschillende kleuren die
een tekening van elkaar overlappende cirkels weergeven en
waarvan sommige de woordelementen „MasterCard Worldwide”
of „MasterCard” bevatten — gemeenschapsmerkinschrijving nr.
5 198 585, gemeenschapsmerkinschrijving nr. 5 198 494, in
schrijving in het Verenigd Koninkrijk van merk nr. 2 425 471,
inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van merk nr. 2 429 669,
gemeenschapsmerkinschrijving nr. 5 646 261, gemeenschaps
merkinschrijving nr. 761 221, gemeenschapsmerkinschrijving
nr. 5 646 492 en gemeenschapsmerkinschrijving nr. 5 646 609,
voor waren en diensten van de klassen 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43,
44 en 45
Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, leden 1, sub b, 4
en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009
Beroep ingesteld op 3 januari 2013 — Seal Trademarks/
BHIM — Exel Composites (XCEL)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Sheetal
Nehra (Londen, Verenigd Koninkrijk)

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

Conclusies

Taal van het verzoekschrift: Engels

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:
Partijen
— de beslissing te vernietigen volgens artikel 8, leden 1, sub b,
4 en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van
26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk;
— de oppositie die verzoekster tegen het merk van de andere
partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft
ingesteld, in haar geheel toe te wijzen;
— subsidiair, verzoeksters oppositie toe te wijzen met betrek
king tot de diensten waarvoor wordt geoordeeld dat gevaar
voor verwarring bestaat en/of met betrekking tot de diensten
waarvoor wordt vastgesteld dat door het gebruik van het
aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden
getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onder
scheidende vermogen of de reputatie van verzoeksters merk;
— de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
te verwijzen in de kosten van verzoekster.
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: de andere partij in de pro
cedure voor de kamer van beroep

Verzoekende partij: Seal Trademarks Pty Ltd (Queensland,
Australië) (vertegenwoordiger: E. Armijo Chávarri, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Exel Com
posites Oyj (Mäntyharju, Finland)
Conclusies
— de beslissing van de tweede kamer van beroep van het
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)
van 11 oktober 2012 vernietigen of;
— subsidiair, deze beslissing wijzigen omdat zij in strijd is met
de artikelen 42, leden 2 en 3, en 8, lid 1, sub b, van de
verordening inzake het gemeenschapsmerk (en het BHIM
daarbij uitdrukkelijk verwijzen in de kosten van de
procedure)
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

