
Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – Peek & Cloppenburg KG przeciwko 
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Peek & 

Cloppenburg KG

(Sprawy połączone C-325/13 P i C-326/13 P) (1)

(Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy Peek & Cloppenburg — Sprzeciw 
wniesiony przez właściciela innej nazwy handlowej „Peek & Cloppenburg” — Odmowa rejestracji)

(2014/C 315/25)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Peek & Cloppenburg KG (przedstawiciel: P. Langue, Rechtsanwalt)

Pozostałe strony postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(przedstawiciel: G. Schneider, pełnomocnik); Peek & Cloppenburg KG (przedstawiciel: A. Renck, Rechtsanwalt)

Sentencja

1) Odwołania zostają oddalone.

2) Peek & Cloppenburg KG, z siedzibą w Düsseldorfie (Niemcy), zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 245 z 24.8.2013.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 lipca 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Marjan Noorzia przeciwko 

Bundesministerin für Inneres

(Sprawa C-338/13) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Prawo do łączenia rodzin — Dyrektywa 2003/86/WE — Artykuł 4 ust. 5 — 
Przepis krajowy ustanawiający wymóg, by członek rodziny rozdzielonej i małżonek mieli w chwili złożenia 

wniosku w sprawie łączenia rodzin ukończony 21. rok życia — Wykładnia zgodna)

(2014/C 315/26)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgerichtshof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Marjan Noorzia

Strona pozwana: Bundesministerin für Inneres

Sentencja

Wykładni art. 4 ust. 5 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin należy 
dokonywać w ten sposób, że przepis ten nie sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu, które stanowi, że aby małżonkowie i zarejestrowani 
partnerzy mogli być uznani za członków rodziny uprawnionych do łączenia, muszą w chwili złożenia wniosku mieć ukończony 21. rok 
życia. 

(1) Dz.U. C 233 z 10.8.2013.
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