
8) Do sądu krajowego należy dokonanie wykładni właściwych prze
pisów prawa wewnętrznego zgodnej, w najszerszym możliwym 
zakresie, z klauzulami 5 pkt 1 i 8 pkt 3 porozumienia ramowego 
w sprawie pracy na czas określony, jak również ustalenie w ramach 
tego, czy „równoważne rozwiązanie prawne” w rozumieniu pierw
szej z tych klauzul, takie jak przewidziane w art. 8 ust. 3 ustawy 
2112/1920, powinno stosować się do sporów w postępowaniach 
przed sądem krajowym w miejsce innych przepisów prawa krajo
wego. 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 5.7.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 26 listopada 2009 r. — 
Região autónoma dos Açores przeciwko Radzie Unii 
Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich, Królestwu 
Hiszpanii, Seas at Risk VZW, dawniej Stichting Seas at 
Risk Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, 

Stichting Greenpeace Council 

(Sprawa C-444/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Rozporządzenie 
(WE) nr 1954/2003 — Skarga o stwierdzenie nieważności 
— Niedopuszczalność — Jednostka regionalna lub lokalna 
— Akt dotyczący tej jednostki bezpośrednio i indywidualnie 
— Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i oczywiście 

bezzasadne) 

(2010/C 63/26) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Região autónoma dos Açores (przedstawi
ciele: M. Renouf i C. Bryant, Solicitors) 

Drugie strony postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawi
ciele: J. Monteiro i F. Florindo Gijón, pełnomocnicy), Komisja 
Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: K. Banks, pełnomocnik), 
Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz Abad, pełno
mocnik), Seas at Risk VZW, dawniej Stichting Seas at Risk 
Federation, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting 
Greenpeace Council 

Przedmiot 

Odwołane od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z 
dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie T-37/04 Região autónoma dos 
Açores przeciwko Radzie, którym Sąd odrzucił jako niedopusz
czalną skargę o stwierdzenie nieważności części rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 
zarządzania nakładem połowowym, odnoszącego się do niektó
rych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty, i zmienia
jącego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylającego 

rozporządzenia (WE) nr 685/95 i (WE) nr 2027/95 (Dz.U. 
L 289, s. 1) — Wymóg indywidualnego oddziaływania zaska
rżonego aktu 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Região autónoma dos Açores zostaje obciążony kosztami postępo
wania. 

3) Królestwo Hiszpanii i Komisja Wspólnot Europejskich pokrywają 
własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 grudnia 
2009 r. — Matthias Rath przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory), Dr. Grandel GmbH 

(Sprawy połączone C-488/08 P i C-489/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowne 
znaki towarowe Epican i Epican Forte — Sprzeciw właściciela 
słownego wspólnotowego znaku towarowego EPIGRAN — 
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Częściowa 
odmowa rejestracji — Odwołania oczywiście niedopuszczalne) 

(2010/C 63/27) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Matthias Rath (Przedstawiciele: S. Ziegler, 
C. Kleiner i F. Dehn, Rechtsanwälte) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciel: 
G. Schneider, pełnomocnik), Dr. Grandem GmbH 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (siódma 
izba) z dnia 8 września 2008 r. w sprawie T-373/06 Matthias 
Rath przeciwko OHIM i Grandel, na mocy którego Sąd oddalił 
jako oczywiście pozbawioną podstawy prawnej skargę o stwier
dzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM 
z dnia 5 października 2006 r., oddalającej w części odwołanie 
od decyzji Wydziału Sprzeciwów, na mocy której uwzględniając 
sprzeciw wniesiony przez właściciela wcześniejszego słownego 
wspólnotowego znaku towarowego „EPIGRAN”, odmówiono 
rejestracji słownego znaku towarowego „EPICAN FORTE” dla 
towarów i usług należących do klasy 5 — Prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towaro
wych
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Sentencja 

1) Odwołania zostają odrzucone. 

2) M. Rath zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 9 grudnia 
2009 r. — Prana Haus GmbH przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory) 

(Sprawa C-494/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu — Wspólnotowy 
znak towarowy — Słowny znak towarowy PRANAHAUS 
— Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Odwołanie w 
części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2010/C 63/28) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Prana Haus GmbH (Przedstawiciel: N. Hebeis, 
Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Przedstawiciel: 
J. Weberndörfer, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (ósma izba) z 
dnia17 września 2008 r. w sprawie T-226/07 Prana Haus 
GmbH przeciwko OHIM, na mocy którego Sąd oddalił skargę 
o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
OHIM z dnia 18 kwietnia 2007 r. oddalającej odwołanie od 
decyzji eksperta, którą odmówiono rejestracji słownego znaku 
towarowego „PRANAHAUS” dla towarów i usług należących do 
klas 9, 16 i 35 — Charakter opisowy znaku towarowego 

Sentencja 

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

2) Prana Haus GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht 

Charlottenburg — Niemcy) — Amiraike Berlin GmbH 

(Sprawa C-497/08) ( 1 ) 

(Sądownictwo niesporne — Powołanie likwidatora spółki — 
Brak właściwości Trybunał) 

(2010/C 63/29) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Amtsgericht Charlottenburg 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Amiraike Berlin GmbH 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Amtsgericht Charlottenburg — Wykładnia art. 10, 43 i 48 
traktatu WE — Uznanie przez państwo członkowskie środka 
wywłaszczającego odnoszącego się do dóbr położonych na jego 
terytorium, ustanowionego w porządku prawnym innego 
państwa członkowskiego — Wykreślenie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością prawa brytyjskiego z rejestru spółek 
„Companies House” ze względu na brak dochowania obowiązku 
publikacji z konsekwencją przepadku jej majątku na rzecz 
Korony Brytyjskiej włącznie z nieruchomościami położonymi 
w Niemczech 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Amtsgericht 
Charlottenburg w postanowieniu z dnia 7 listopada 2008 r. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009. 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji 
(siódma izba) wydanego w dniu 13 stycznia 2009 r. w 
sprawie T-456/08 Sociedad General de Autores y 
Editores de España przeciwko Komisji Wspólnot 
Europejskich, wniesione w dniu 24 marca 2009 r. przez 

Sociedad General de Autores y Editores de España 

(Sprawa C-112/09 P) 

(2010/C 63/30) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE) (przedstawiciel: adwokaci R. Allendesalazar Corcho i 
R. Vallina Hoset)
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