
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 107 z 26.4.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-9/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odrzucenie 
skargi w pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej 
— Wniosek o zwrot mienia osobistego — Doręczenie decyzji o 
oddaleniu zażalenia w innym języku niż język, w którym 
zostało sporządzone zażalenie — Skarga wniesiona po 
terminie — Brak ustosunkowania się do jednego z żądań 

przedstawionych w pierwszej instancji) 

(2011/C 13/45) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008 r., 
wydanego w sprawie F-133/06 (dotychczas nieopublikowanego 
w Zbiorze), mające na celu uchylenie tego postanowienia. 

Sentencja 

1) Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 
(pierwsza izba) z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-133/06 
(dotychczas nieopublikowane w Zbiorze) zostaje uchylone w 
zakresie w jakim nie zawiera ono rozstrzygnięcia w przedmiocie 
wniosku o stwierdzenie nieistnienia decyzji, która została zaska
rżona w pierwszej instancji. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone. 

3) Skarga zostaje oddalona w zakresie w jakim miała na celu stwier
dzenie nieistnienia spornej decyzji. 

4) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję w ramach niniejszej instancji. Koszty postępowania 
w pierwszej instancji, które zakończyło się wydaniem ww. posta
nowienia w sprawie Marcuccio przeciwko Komisji zostają 
pokryte zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 2 sentencji tego 
postanowienia. 

( 1 ) Dz.U C 55 z 7.3.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2010 r. — Nike 
International przeciwko OHIM — Muñoz Molina (R10) 

(Sprawa T-137/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego R10 — Niezarejestrowany słowny krajowy znak 
towarowy R10 — Przeniesienie prawa do krajowego znaku 

towarowego — Błąd proceduralny) 

(2011/C 13/46) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Strona skarżąca: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stany 
Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat M. de Justo Bailey) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM był również, 
interwenient przed Sądem: Aurelio Muñoz Molina (Petrer, 
Hiszpania) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 
stycznia 2009 r. (sprawa R 551/2008-1) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu pomiędzy DL Sports & Marketing 
Ltda a Aureliem Muñozem Moliną. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 21 stycznia 2009 r. (sprawa 
R 551/2008-1). 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Każda ze stron ponosi swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2010 r. — OHIM 
przeciwko Simõesowi Dos Santosowi 

(Sprawa T-260/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — 
Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 
2003 r. — Sprowadzenie do zera i ponowne obliczanie kapi
tału punktów za osiągnięcia — Wykonanie wyroku Sądu — 
Powaga rzeczy osądzonej — Podstawa prawna — Brak mocy 
wstecznej — Uzasadnione oczekiwania — Szkoda materialna 

— Utrata szansy na awans — Krzywda) 

(2011/C 13/47) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: I. de 
Medrano Caballero, pełnomocnik, wspierany przez adwokata D. 
Waelbroecka)
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Druga strona postępowania: Manuel Simões Dos Santos (Alicante, 
Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat A. Creus Carreras) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie F- 
27/08 Simões Dos Santos przeciwko OHIM, dotychczas 
nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego 
wyroku. 

Sentencja 

1) Punkty 2–5 sentencji wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 5 maja 2009 r. w 
sprawie F-27/08 Simões Dos Santos przeciwko OHIM, dotych
czas nieopublikowanego w Zbiorze, zostają uchylone. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie i odwołanie wzajemne zostają 
oddalone. 

3) Sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez Sąd 
do spraw Służby Publicznej. 

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U C 220 z 12.9.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Deutsche Bahn 
przeciwko OHIM (Horyzontalne połączenie kolorów 

szarego i czerwonego) 

(Sprawa T-404/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego przedstawiającego horyzontalne połączenie 
kolorów szarego i czerwonego — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — 

Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2011/C 13/48) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Deutsche Bahn AG (Berlin, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern i 
B. Weichhaus) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
lipca 2009 r. (sprawa R 379/2009-1) dotyczącą rejestracji ozna
czenia kolorowego, przedstawiającego połączenie kolorów 
szarego i czerwonego jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Deutsche Bahn AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 12 listopada 2010 r. — Deutsche 
Bahn przeciwko OHIM (Wertykalne kolorów szarego i 

czerwonego) 

(Sprawa T-405/09) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego przedstawiającego wertykalne połączenie 
kolorów szarego i czerwonego — Bezwzględna podstawa 
odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — 

Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009) 

(2011/C 13/49) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Deutsche Bahn AG (Berlin, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern i 
B. Weichhaus) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: G. 
Schneider, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
lipca 2009 r. (sprawa R 372/2009-1) dotyczącą rejestracji ozna
czenia kolorowego, przedstawiającego połączenie kolorów 
szarego i czerwonego jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Deutsche Bahn AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Postanowienie Sądu z dnia 17 listopada 2010 r. — Victoria 
Sánchez przeciwko Parlamentowi i Komisji 

(Sprawa T-61/10) ( 1 ) 

(Skarga na bezczynność — Niepodjęcie środków — Wniosek o 
wydanie nakazu — Wniosek o zastosowanie środków ochron
nych — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna i 
częściowo oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy 

prawnej) 

(2011/C 13/50) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Strona skarżąca: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Sewilla, 
Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo N. Domínguez Varela, 
następnie P. Suarez Plácido, adwokaci)
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