
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 22 czerwca 
2011 r. — Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. 
przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-56/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzne 
znaki towarowe 100 i 300 — Odmowa rejestracji — 
Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i 
c) — Charakter odróżniający — Charakter opisowy — 
Artykuł 38 ust. 2 — Oświadczenie o zrzeczeniu się praw 
wyłącznych do pozbawionego charakteru odróżniającego 

elementu zgłoszonego znaku towarowego („disclaimer”) 

(2011/C 340/08) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. 
(przedstawiciel: D. Rzążewska, radca prawny) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: D. 
Botis, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-425/07 i 
T-426/07 Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, 
na mocy którego Sąd oddalił dwie skargi na decyzje Czwartej 
Izby Odwoławczej OHIM z dnia 3 września 2007 r. (sprawy 
R 1274/2006-4 i R 1275/2006-4) dotyczące rejestracji słow
nych znaków towarowych 100 i 300 jako wspólnotowych 
znaków towarowych — Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) 
oraz art. 38 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zastąpionego 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 
L 78, s. 1) — Charakter opisowy znaków towarowych tworzo
nych wyłącznie przez liczby 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. zostaje obciążona kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 1.5.2010. 

Postanowienie Trybunału z dnia 22 czerwca 2011 r. — 
Grúas Abril Asistencia, SL, przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-521/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu postępowania — 
Rzekome naruszenia postanowień prawa Unii w dziedzinie 
konkurencji — Wniosek o wszczęcie przez Komisję przeciwko 
państwu członkowskiemu postępowania w przedmiocie 

uchybienia zobowiązaniom) 

(2011/C 340/09) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Grúas Abril Asistencia, SL (przedstawiciel: 
R. García García, abogado) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
F. Castillo de la Torre i F. Castilla Contreras, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) z dnia 24 
sierpnia 2010 r. w sprawie T-386/09 Grúas Abril Asistencia 
przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie 
nieważności pisma Komisji z dnia 7 sierpnia 2009 r., w którym 
instytucja ta poinformowała skarżącą, że fakty będące przed
miotem wniesionej przez nią do Komisji skargi nie pozwalają 
na wyciągnięcie wniosku, iż doszło do naruszenia art. 81 WE, 
82 WE i 86 WE i że sprawie tej nie zostanie nadany dalszy 
bieg. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Grúas Abril Asistencia, SL, zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011. 

Postanowienie Trybunału z dnia 8 września 2011 r. — 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony Giudice di pace di Mestre — Włochy) — 

postępowanie karne przeciwko Asadowi Abdallahowi 

(Sprawa C-144/11) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Brak przedstawienia stanu 
faktycznego sporu przed sądem krajowym — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2011/C 340/10) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Giudice di pace di Mestre 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Asad Abdallah
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