
Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 listopada 
2010 r. — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Applus 

Servicios Tecnológicos SL 

(Sprawa C-216/10P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporzą
dzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 5, 
73, 74 i 79 — Graficzny znak towarowy A+ — Sprzeciw 
właściciela słownego wspólnotowego znaku towarowego 

AirPlus International — Oddalenie sprzeciwu) 

(2011/C 89/06) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH 
(przedstawiciel: R. Kunze, Rechtsanwalt) 
Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: 
D. Botis, pełnomocnik), Applus Servicios Tecnológicos SL 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) z dnia 3 marca 
2010 r. w sprawie T-321/07 Lufthansa AirPlus Servicekarten 
przeciwko OHIM i Applus Servicios Tecnológicos, na mocy 
którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności wnie
sioną przez właściciela słownego wspólnotowego znaku towa
rowego „AirPlus International” dla towarów i usług należących 
do klas 9, 35, 36 i 42 na decyzję R 310/2006-2 Drugiej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 
7 czerwca 2007 r. oddalającą odwołanie do decyzji Wydziału 
Sprzeciwów oddalającej sprzeciw wnoszącej odwołanie wobec 
rejestracji graficznego znaku towarowego „A+” dla towarów i 
usług należących do klas 9, 35, 36, 37, 40, 41 i 42 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 
2) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH zostaje obciążona 

kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 15 grudnia 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Audiencia Provincial de Oviedo — 
Hiszpania) — Angel Lorenzo González Alonso 
przeciwko Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y 

Reaseguros SAE 

(Sprawa C-352/10) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Niedopuszczalność) 

(2011/C 89/07) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Audiencia Provincial de Oviedo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Angel Lorenzo González Alonso 

Strona pozwana: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y 
Reaseguros SAE 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
— Audiencia Provincial de Oviedo — Wykładnia art. 3 ust. 2 
lit. d) dyrektywy Rady 85/577/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. 
w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów 
zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz.U. L 372, s. 31) 
— Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa handlowego, 
które oferuje ubezpieczenie na życie w zamian za składkę 
pieniężną, która ma być inwestowana w różne produkty tego 
przedsiębiorstwa 

Sentencja 

Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony przez Audiencia 
Provincial de Oviedo postanowieniem z dnia 22 czerwca 2010 r. jest 
w sposób oczywisty niedopuszczalny. 

( 1 ) Dz.U. 88 z 23.10.2010. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil 
Division) w dniu 13 grudnia 2010 r. — Stany Zjednoczone 

Ameryki przeciwko Christine Nolan 

(Sprawa C-583/10) 

(2011/C 89/08) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Stany Zjednoczone Ameryki 

Strona pozwana: Christine Nolan 

Pytania prejudycjalne 

Czy obowiązek pracodawcy przeprowadzenia konsultacji doty
czących zwolnień grupowych na podstawie dyrektywy 
98/59/WE ( 1 ) powstaje: i) gdy pracodawca proponuje strate
giczną decyzję gospodarczą lub operacyjną, która przypusz
czalnie lub nieuchronnie doprowadzi do zwolnień grupowych, 
ale jeszcze jej nie podjął; czy ii) tylko gdy decyzja ta faktycznie 
zapadła i proponuje potem będące jej następstwem zwolnienia? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie 
zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się 
do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225, s. 16).
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