
Madryt-Saragossa-Barcelona-Granica francuska. Odcinek Lérida- 
Martorell (platforma). Pododcinek IX-A” (CCI 
1999.ES.16.C.PT.001), „Linia kolei dużych prędkości Madryt- 
Barcelona. Odcinek Lérida-Martorell (platforma, etap 1)” (CCI 
2001.ES.16.C.PT.001), „Linia kolei dużych prędkości Madryt- 
Saragossa-Barcelona-Granica francuska. Dostęp kolejowy do 
nowego dworca w Saragossie” (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), 
„Linia kolei dużych prędkości Madryt-Saragossa-Barcelona- 
Granica francuska. Odcinek Lérida-Martorell. Pododcinek X-A 
(Olérdola-Avinyonet del Penedés)” (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), 
„Nowy dostęp kolejowy do linii kolei dużych prędkości w 
Lewancie. Pododcinek La Gineta-Albacete (platforma)” (CCI 
2004.ES.16.C.PT.014) i, tytułem ewentualnym, żądanie częścio
wego stwierdzenia nieważności tej decyzji w zakresie doty
czącym korekt zastosowanych przez Komisję. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011 

Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2013 r. — Bopp przeciwko 
OHIM (Zielony obramowany ośmiokąt) 

(Sprawa T-263/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego zielony 
obramowany ośmiokąt — Bezwzględna podstawa odmowy 
rejestracji — Charakter odróżniający — Charakter opisowy 
— Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 
207/2009 — Wniosek dowodowy złożony po raz pierwszy w 
replice — Artykuł 48 § 1 regulaminu postępowania przed 
Sądem — Wysłanie dokumentu do OHIM za pośrednictwem 

faksu — Właściwe przepisy) 

(2013/C 79/26) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Carsten Bopp (Glashütten, Niemcy) (przedstawi
ciel: adwokat C. Russ) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo K. Klüpfel i D. Walicka, następnie K. Klüpfel i A. 
Pohlmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 
marca 2011 r. (sprawa R 605/2010-4) dotyczącą rejestracji 
oznaczenia graficznego przedstawiającego zielony obramowany 
ośmiokąt jako wspólnotowego znaku towarowego. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 marca 2011 r. (sprawa 
R 605/2010-4). 

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 238 z 13.8.2011. 

Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2013 r. — Coin przeciwko 
OHIM — Dynamiki Zoi (Fitcoin) 

(Sprawa T-272/11) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku 
towarowego Fitcoin — Wcześniejsze graficzne krajowe wspól
notowe i międzynarodowe znaki towarowe coin — Względna 
podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 

(WE) nr 207/2009) 

(2013/C 79/27) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Coin SpA (Wenecja, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci P. Perani i G. Ghisletti) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: O. 
Mondéjar Ortuño, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Dynamiki Zoi AE (Ateny, Grecja) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 21 
lutego 2011 r. (sprawa R 1836/2010-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między Coin SpA a Dynamiki Zoi 
AE. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory)(OHIM) z dnia 21 lutego 2011 r. (sprawa 
R 1836/2010-2), w zakresie w jakim oddala ona sprzeciw w 
odniesieniu do „odzieży, w tym obuwia i pantofli domowych” 
należących do klasy 25. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) OHIM pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów ponie
sionych przez Coin SpA. 

4) Coin pokrywa dwie trzecie własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011.
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