
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 30 stycznia 
2009 r. — Dorel Juvenile Group, Inc. przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

(znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-131/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządze
nie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) — Zgłoszenie 
słownego znaku towarowego SAFETY 1ST — Brak charak

teru odróżniającego — Odmowa rejestracji) 

(2009/C 113/33) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Dorel Juvenile Group, Inc. (przedstawiciel: G. 
Simon, Rechtsanwältin) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: O. 
Mondéjar Ortuño, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) z 
dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie T-88/06 Dorel Juvenile 
Group, Inc. przeciwko OHIM, w którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie nieważności decyzji R 616/2004-2 Drugiej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 11 stycznia 2006 r., oddalającej 
odwołanie od decyzji eksperta, w której odmówiono rejestracji 
słownego znaku towarowego „SAFETY 1st” dla towarów nale 
żących do klas 12, 20, 21 i 28 — Charakter odróżniający 
znaku towarowego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone. 

2) Dorel Juvenile Group Inc. zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 158 z 21.6.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 5 marca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Provincia di 

Imperia 

(Sprawa C-183/08) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Przesłanki 
dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności — Interes 
prawny — Odpowiedź na zaproszenie do składania wniosków 
dotyczące działań innowacyjnych w zakresie Europejskiego 
Funduszu Społecznego — Decyzja odmowna — Istnienie dla 
skarżącego korzyści z ewentualnego uchylenia zaskarżonego 

wyroku) 

(2009/C 113/34) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta
wiciele: D. Martin i L. Flynn, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Provincia di Imperia (przedstawiciele: 
K. Platteau i S. Rostagno, avocats) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) 
wydanego w dniu 14 lutego 2008 r. w sprawie T-351/05 
Provincia di Imperia przeciwko Komisji, na mocy którego Sąd 
uznał za dopuszczalną (lecz bezzasadną) wniesioną przez 
skarżącą skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z 
dnia 30 czerwca 2005 r. odrzucającej jej wniosek o przyznanie 
subwencji złożony w odpowiedzi na zaproszenie do składania 
wniosków dotyczące działań innowacyjnych w zakresie Euro
pejskiego Funduszu Społecznego — Naruszenie przesłanek 
dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności — Pojęcie 
interesu prawnego — Brak korzyści dla skarżącego z ewentual
nego uchylenia zaskarżonego wyroku 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008.
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