
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 
16 lipca 2013 r. — Vasiliki Balazs przeciwko Casa 

Județeană de Pensii Cluj 

(Sprawa C-401/13) 

(2013/C 298/03) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Curtea de Apel Cluj 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Vasiliki Balazs 

Druga strona postępowania: Casa Județeană de Pensii Cluj 

Pytanie prejudycjalne 

Czy art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 ( 1 ) 
należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania 
tego przepisu objęta jest umowa dwustronna, zawarta między 
dwoma państwami członkowskimi przed datą wejścia w życie 
rzeczonego rozporządzenia, na podstawie której uzgodniły one 
ustanie zobowiązania dotyczącego świadczeń społecznych 
należnych od jednego państwa obywatelom drugiego państwa, 
którzy mieli status uchodźców politycznych na terytorium tego 
pierwszego państwa i zostali repatriowani na terytorium 
drugiego państwa, w zamian za zapłatę przez pierwsze wymie
nione państwo kwoty ryczałtu na wypłatę emerytur i na 
pokrycie okresu, w odniesieniu do którego w pierwszym 
państwie członkowskim zostały zapłacone składki na ubezpie
czenie społeczne? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we 
Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2). 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 
20 lutego 2013 r. w sprawie T-378/11 Franz Wilhelm 
Langguth Erben GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi 
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory), wniesione w dniu 19 lipca 2013 r. 

przez Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG 

(Sprawa C-412/13 P) 

(2013/C 298/04) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & 
Co. KG (przedstawiciele: adwokaci R. Kunze i G. Würtenberger) 

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

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu z dnia 20 lutego 2013 r., na mocy 
którego oddalono skargę na decyzję Czwartej Izby Odwo 
ławczej OHIM z dnia 10 maja 2011 r. (sprawa R 1598/ 
2010-4) w przedmiocie stwierdzenia pierwszeństwa wcześ
niejszego znaku towarowego; 

— obciążenie pozostałych uczestników postępowania kosz
tami. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsze odwołanie zostało wniesione od wyroku Sądu, na 
mocy którego oddalona została skarga wnoszącej odwołania 
mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 10 maja 
2011 r. w przedmiocie stwierdzenia pierwszeństwa wcześniej
szego znaku towarowego w ramach postępowania w sprawie 
rejestracji oznaczenia graficznego MEDINET jako wspólnoto
wego znaku towarowego. 

Sąd naruszył art. 34 rozporządzenia nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ 
orzekł, że przepis ten podlega wykładni zawężającej, w związku 
z czym nie przewiduje możliwości powołania się na pierwszeń
stwo części wcześniejszego krajowego znaku towarowego. 
Ponadto Sąd naruszył także ciążący na nim na podstawie art. 
75 rozporządzenia nr 207/2009 obowiązek uzasadnienia, 
ponieważ jego rozstrzygnięcie zostało przyjęte na podstawie 
fragmentarycznych rozważań o charakterze faktycznym i praw
nym. Wreszcie wydanie przez Sąd orzeczenia bez przeprowa
dzenia rozprawy stanowi naruszenie art. 77 rozporządzenia nr 
207/2009. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 
16 maja 2013 r. w sprawie T-530/10 Reber Holding GmbH 
& Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), 
wniesione w dniu 22 lipca 2013 r. przez Reber Holding 

GmbH & Co. KG 

(Sprawa C-414/13 P) 

(2013/C 298/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Reber Holding GmbH & Co. KG (przedsta
wiciel: adwokaci O. Spuhler, M. Geitz)
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