
Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 27 
października 2010 r. — REWE-Zentral AG przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory), Aldi Einkauf GmbH & 

Co. OHG 

(Sprawa C-22/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie 
w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego 
znaku towarowego Clina — Wcześniejszy słowny wspól
notowy znak towarowy CLINAIR — Odmowa rejestracji — 
Względna podstawa odmowy rejestracji — Badanie prawdo
podobieństwa wprowadzenia w błąd — Rozporządzenie (WE) 

nr 40/94 — Artykuł 8 ust 1 lit. b)) 

(2011/C 63/27) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Wnoszący odwołanie: REWE-Zentral AG (przedstawiciele: M. 
Kinkeldey i A. Bognár, Rechtsanwälte) 
Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: R. 
Pethke, pełnomocnik), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG 
(przedstawiciel: N. Lützenrath, Rechtsanwalt) 
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (szósta izba) 
wydanego w dniu 11 listopada 2009 r. w sprawie T-150/08 
REWE-Zentral przeciwko OHIM, którym Sąd oddalił skargę o 
stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
OHIM z dnia 15 lutego 2008 r., na mocy której odmówiono 
rejestracji słownego oznaczenia „Clina” jako wspólnotowego 
znaku towarowego w odniesieniu do niektórych towarów nale 
żących do klas 3 i 12, uwzględniając sprzeciw właściciela 
wcześniejszego słownego wspólnotowego znaku towarowego 
„CLINAIR” — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w 
przypadku dwóch znaków — Niedokonanie całościowej oceny 
istotnych czynników w ramach badania prawdopodobieństwa 
wprowadzenia w błąd — Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia (WE) nr 40/94. 
Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 
2) REWE-Zentral AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 27.3.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 28 października 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Judecătoria Focșani — Rumunia) — Frăsina 

Bejan przeciwko Tudorel Mușat 

(Sprawa C-102/10) ( 1 ) 

(Regulamin postępowania — Artykuł 9 ust. 1, art.103 ust. 1 i 
art. 104 ust. 3 akapit pierwszy i drugi — Zbliżenie ustawo
dawstw — System obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
ruchem pojazdów mechanicznych — Umowa dobrowolnego 

ubezpieczenia — Brak zastosowania) 

(2011/C 63/28) 

Język postępowania: rumuński 
Sąd krajowy 

Judecătoria Focșani 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Frăsina Bejan 

Strona pozwana: Tudorel Mușat 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Judecătoria Focșani — Wykładnia art. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 
TFUE, 59 akapit pierwszy TFUE i 169 TFUE oraz dyrektywy 
84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubez
pieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych (Dz.U. 
L 8, s. 17), dyrektywy 92/49 EWG z dnia 18 czerwca 1992 
r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonaw
czych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń 
bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (Dz.U. L 
228, s. 1), dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. 
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumen
ckich (Dz.U. L 95, s. 29), dyrektywy 2005/14/WE z dnia 11 
maja 2005 r. dotyczącej ubezpieczenia w zakresie odpowie
dzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 14) i 
dyrektywy 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i 
egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowie
dzialności (Dz.U. L 263, s. 11) — Ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
ruchem pojazdów mechanicznych — Szkody spowodowane 
przez pojazdy ubezpieczone — Przepisy krajowe ustanawiające 
niekorzystne dla konsumentów klauzule wyłączające — Prze
słanki wyłączające idące dalej niż przesłanki przewidziane w 
dyrektywach — Możliwość powołania się przez sąd krajowy 
na nieważność klauzuli wyłączającej ubezpieczone ryzyko 

Sentencja 

1) System obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mecha
nicznych ustanowiony przez 

— dyrektywę Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odno
szących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych 
i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej 
odpowiedzialności, 

— drugą dyrektywę Rady 84/5/EWG z dnia 30 grudnia 1983 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów 
silnikowych, 

— trzecią dyrektywę Rady 90/232/EWG z dnia 14 maja 1990 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich 
odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych, 

— dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/26/WE z 
dnia 16 maja 2000 r. sprawie zbliżenia ustawodawstw 
Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniającą 
dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG (czwartą 
dyrektywę w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych), oraz
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