
Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w 
dniu 24 listopada 2010 r. w sprawie T-137/09 Nike 
International przeciwko OHIM — Muñoz Molina (R 10), 
wniesione w dniu 7 lutego 2011 r. przez Urząd 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 

towarowe i wzory) 

(Sprawa C-53/11 P) 

(2011/C 152/17) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: J. 
Crespo Carrillo, pełnomocnik) 

Pozostali uczestnicy postępowania: Nike International Ltd. i Aurelio 
Muñoz Molina 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonego wyroku; 

— orzeczenie co do istoty, oddalenie skargi na zaskarżoną 
decyzję lub przekazanie sprawy Sądowi do ponownego 
rozpoznania; 

— obciążenie skarżącej w pierwszej instancji kosztami postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) Naruszenie zasady 49 rozporządzenia wykonaw
czego ( 1 ) i art. 59 rozporządzenia w sprawie wspól
notowego znaku towarowego ( 2 ) 

Zaskarżona decyzja opiera się na zasadzie 49 ust. 1 rozpo
rządzenia wykonawczego w związku z obecnym art. 59 
rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towaro
wego. Jednakże w zaskarżonym wyroku w żadnym miejscu 
nie wymieniono ani zasady 49 ust. 1 rozporządzenia wyko
nawczego, ani art. 59 rozporządzenia w sprawie wspólnoto
wego znaku towarowego i nie wypowiedziano się co do ich 
stosowania w niniejszym przypadku. Urząd uważa, że 
stanowi to naruszenie prawa i brak uzasadnienia. 

2) Naruszenie wytycznych Urzędu i zasady 49 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego 

W ocenie Urzędu jego wytyczne nie mają zastosowania w 
niniejszym przypadku. Jednakże w zaskarżonym wyroku 
dwukrotnie stwierdzono, że izby odwoławcze są zobowią
zane stosować wytyczne OHIM. Zdaniem Urzędu stanowi to 
naruszenie prawa. 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 
1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w 
sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 22 
lutego 2011 r. — Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED) przeciwko 

Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA) i inni 

(Sprawa C-78/11) 

(2011/C 152/18) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Tribunal Supremo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED) 

Strona pozwana: Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA), 
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio 
(FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de UGT oraz Federación del 
Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO. 

Pytania prejudycjalne 

Czy art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE ( 1 ) Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektó
rych aspektów organizacji czasu pracy stoi na przeszkodzie 
takiej wykładni przepisów prawa krajowego, zgodnie z którą, 
jeżeli czasowa niezdolność do pracy wystąpi w sposób nieocze
kiwany w trakcie urlopu, to taki urlop nie może zostać prze
rwany w celu późniejszego wykorzystania go w pełni lub w 
pozostałej części w innym terminie? 

( 1 ) Dz.U. L 299, s. 9. 

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w 
dniu 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08 Fidelio KG 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), 

wniesione w dniu 25 lutego 2011 r. przez Fidelio KG 

(Sprawa C-87/11 P) 

(2011/C 152/19) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Fidelio KG (przedstawiciel: adwokat M. Gail) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
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