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Dictum
1) Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.
2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

(1) PB C 312 van 19.12.2009.

Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2010 door
Patrizia De Luca tegen het arrest van het Gerecht voor
ambtenarenzaken van 30 september 2010 in zaak
F-20/06, De Luca/Commissie
(Zaak T-563/10 P)
(2011/C 63/52)
Procestaal: Frans
Partijen

C 63/27

2) Tweede middel: onjuiste rechtsopvatting aangezien de excep
tie van onwettigheid van artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij
het Statuut is afgewezen.
— De toepassing van deze bepaling heeft geleid tot de
schending van het fundamentele beginsel van gelijke
behandeling van ambtenaren en het beginsel van het
recht op ontwikkeling van loopbaan, aangezien rekwi
rante, na te zijn geslaagd voor een vergelijkend onder
zoek van een hoger niveau, in een lagere rang is inge
deeld, terwijl de geslaagde kandidaten van een vergelij
kend onderzoek voor de overgang van categorie van de
rang B*10 een gunstiger behandeling hebben genoten,
aangezien zij zijn ingedeeld in de rang A*10;
— Voorts is het Gerecht voor ambtenarenzaken van een
onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door te oordelen dat
een exceptie van onwettigheid van de artikelen 5, lid 2,
en 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut niet stil
zwijgend was opgeworpen op basis van het middel ont
leend aan schending van de beginselen van gelijke be
handeling, evenredigheid en de motiveringsplicht.

Rekwirante: Patrizia De Luca (Brussel, België) (vertegenwoordi
gers: S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)
Andere partijen in de procedure: Europese Commissie en de Raad
van de Europese Unie
Conclusies

Beroep ingesteld op 17 december 2010 — Environmental
Manufacturing/BHIM — Wolf (Afbeelding van de kop van
een wolf)
(Zaak T-570/10)

— het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30
september 2010 (F-20/06, De Luca/Commissie) waarbij het
door rekwirante ingestelde beroep is verworpen, vernietigen;

(2011/C 63/53)
Taal van het verzoekschrift: Engels

— in een nieuwe beslissing:
— het besluit van de Commissie van de Europese Gemeen
schappen van 23 februari 2005 waarbij rekwirante is
aangesteld in een ambt van administrateur, nietig ver
klaren voor zover zij daarbij is ingedeeld in de rang A*9,
salaristrap 2;
— de Commissie verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Tot staving van de hogere voorziening voert rekwirante twee
middelen aan:
1) Eerste middel: onjuiste rechtsopvatting doordat artikel 12,
lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut van de ambtenaren van
de Europese Unie van toepassing is geacht, terwijl deze
bepaling alleen kan gelden voor de „aanwerving” van amb
tenaren en rekwirante op het moment van haar aanstelling
reeds de hoedanigheid van ambtenaar had.
— Door deze bepaling van toepassing te achten heeft het
Gerecht voor ambtenarenzaken de materiële werkings
sfeer van artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut
miskend en de regel geschonden dat elke bepaling van
overgangsrecht strikt moet worden uitgelegd.

Partijen
Verzoekende partij: Environmental Manufacturing LLP (Stowmar
ket, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: S. Malynicz, bar
rister, en M. Atkins, solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Société
Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Frankrijk)
Conclusies
— de beslissing van de tweede kamer van beroep van het
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,
tekeningen en modellen) van 6 oktober 2010 in zaak
R 425/2010-2 vernietigen, en
— het Bureau en de andere partij in de procedure voor de
kamer van beroep verwijzen in de kosten van de procedure.
Middelen en voornaamste argumenten
Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster
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Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat de kop van een wolf
afbeeldt, voor waren van klasse 7 — gemeenschapsmerkaan
vraag nr. 4971511

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
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Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Impexmetal
S.A. (Warschau, Polen)

Conclusies
Oppositiemerk of -teken: Franse merkinschrijving nr. 99786007
voor het beeldmerk „WOLF Jardin” voor waren van de klassen
1, 5, 7, 8, 12 en 31; Franse merkinschrijving nr. 1480873 voor
het beeldmerk „Outils WOLF” voor waren van de klassen 7 en
8; internationale merkinschrijving nr. 154431 voor het beeld
merk „Outils WOLF” voor waren van de klassen 7 en 8; inter
nationale merkinschrijving nr. 352868 voor het beeldmerk „Ou
tils WOLF” voor waren van de klassen 7, 8, 12 en 21

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau
voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, teke
ningen en modellen) van 6 oktober 2010 in zaak
R 1387/2009-1 vernietigen;
— het Bureau en IMPEXMETAL S.A. verwijzen in de kosten,
daaronder begrepen verzoeksters kosten in de procedures
voor de kamer van beroep en de oppositieafdeling van het
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt.

Middelen en voornaamste argumenten
Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing
van de oppositieafdeling

Aangevoerde middelen: schending van artikel 42, leden 2 en 3,
van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad, aangezien de
kamer van beroep binnen de warenklasse waarvoor de oudere
merken waren ingeschreven, geen coherente subcategorie heeft
aangewezen die los van de ruimere klasse kon worden gezien,
en dus niet heeft vastgesteld dat het normale gebruik van de
merken alleen was bewezen voor een deel van de waren waar
voor deze werden beschermd; schending van artikel 8, lid 5,
van verordening nr. 207/2009, aangezien de kamer van beroep
de relevante consument niet juist heeft aangewezen, ten on
rechte heeft geconcludeerd dat er een relevant verband was en
geen gebruik heeft gemaakt van het criterium inzake een effect
op het economische gedrag van de relevante consument en van
het criterium dat het merk slechts oneerlijk is wanneer het een
beeld overbrengt of een marketing boost verleent aan de waren
van de latere gebruikers, hetgeen niet het geval was, en voorts
zich niet heeft gerealiseerd dat de eigenaar van het oudere merk
de relevante schade in de zin van artikel 8, lid 5, niet eens juist
had aangevoerd en nog minder had bewezen dat deze schade
waarschijnlijk was, en dus niet aan de op hem rustende bewijs
last had voldaan.

Beroep ingesteld op 16 december 2010 — Fabryka Łożysk
Tocznych-Kraśnik/BHIM — Impexmetal (FŁT-1)
(Zaak T-571/10)

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster
Betrokken gemeenschapsmerk: het woordmerk „FŁT-1” voor waren
van klasse 7 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5026372
Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure:
IMPEXMETAL S.A.
Oppositiemerk of -teken: de gemeenschapsbeeldmerken „FŁT” en
de nationale verbale beeldmerken „FŁT”, voor waren van
klasse 7
Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de
oppositie en afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag voor
een aantal waren van klasse 7
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
tegen de beslissing van de oppositieafdeling
Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van
verordening (EG) nr. 207/2009 (1), op grond dat de kamer van
beroep de overeenstemming tussen de conflicterende tekens
onjuist heeft beoordeeld en geen rekening heeft gehouden met
het feit dat het aangevraagde merk sinds lang door verzoekster
wordt gebruikt en voor haar een historisch gegroeid onderschei
dingsteken vormt, alsook dat de kamer van beroep evenmin
rekening heeft gehouden met het feit dat het aangevraagde
merk en het oppositiemerk sedert lang vreedzaam co-existeren.

(2011/C 63/54)
Taal van het verzoekschrift: Pools
Partijen
Verzoekende partij: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (Kraś
nik, Polen) (vertegenwoordiger: J. Sieklucki, advocaat)

(1) Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009
inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

