
Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 
czerwca 2008 r. w sprawie T-141/05 Internationaler Hilfsfonds 
przeciwko Komisji zostaje uchylony. 

2) Zarzut niedopuszczalności podniesiony przez Komisję Wspólnot 
Europejskich przed Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europej
skich zostaje oddalony. 

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponow
nego rozpoznania w celu wydania orzeczenia w przedmiocie żądań 
Internationaler Hilfsfonds eV zmierzających do stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 14 
lutego 2005 r. odmawiającej jej dostępu do niektórych doku
mentów znajdujących się w posiadaniu Komisji. 

4) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami niniejszego postę
powania oraz kosztami postępowania w pierwszej instancji zwią
zanymi z zarzutem niedopuszczalności. 

5) Rozstrzygnięcie w przedmiocie pozostałych kosztów nastąpi w orze
czeniu kończącym postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 stycznia 
2010 r. — Audi AG przeciwko Urzędowi Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i 

wzory) 

(Sprawa C-398/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 63 
— Słowny znak towarowy Vorsprung durch Technik — Znaki 
towarowe składające się z haseł reklamowych — Charakter 
odróżniający — Zgłoszenie znaku towarowego dla bardzo 
dużej liczby towarów i usług — Właściwy krąg odbiorców 
— Ocena i uzasadnienie o charakterze całościowym — 

Nowe dokumenty) 

(2010/C 63/15) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Audi AG (przedstawiciele: adwokaci 
S. O. Gillert i F. Schiwek) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
G. Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T 70/06 Audi przeciwko OHIM, 
na mocy którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności 
wniesioną na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 
16 grudnia 2005 r., oddalającej częściowo odwołanie od decyzji 
eksperta, którą odmówiono rejestracji słownego znaku towaro
wego „VORSPRUNG DURCH TECHNIK” dla towarów i usług 
należących do klas 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 i 42 — Znaki 
towarowe składające się ze sloganów reklamowych — Charakter 
odróżniający — Zastosowanie szczególnych kryteriów oceny — 
Niewystarczający charakter uzasadnienia w zakresie określenia 
kręgu odbiorców, w stosunku do których należy dokonać oceny 
— Uwzględnienie zarzutów przedstawionych po raz pierwszy w 
postępowaniu przed Sądem 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 9 
lipca 2008 r. w sprawie T-70/06 Audi przeciwko OHIM 
(Vorsprung durch Technik) zostaje uchylony w zakresie, w jakim 
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich orzekł, że przyj
mując decyzję z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 
R 237/2005-2 Druga Izba Odwoławcza Urzędu Harmonizacji 
w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(OHIM) nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie 
R 237/2005-2 w części dotyczącej częściowego odrzucenia zgło
szenia znaku towarowego Vorsprung durch Technik na podstawie 
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zmienionego rozpo
rządzeniem nr 3288/94. 

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) zostaje obciążony kosztami postępo
wania w obydwu instancjach. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008.
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