
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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