
Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy 

znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie: Słowny 
znak towarowy „CENTROTHERM” zarejestrowany dla towarów 
i usług z klas 11, 17, 19 i 42 (wspólnotowy znak towarowy nr 
1 301 019) 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Strona skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Unieważnienie wspólnotowego 
znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe uchylenie decyzji Wydziału 
Unieważnień i częściowe unieważnienie wspólnotowego znaku 
towarowego 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 57 ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1 i 2 
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ pozwany 
uznał przedstawione w terminie dowody używania za 
niewystarczające; 

— Naruszenie obowiązku zbadania stanu faktycznego z 
urzędu; 

— Naruszenie art. 76 ust. 1 i 2 oraz art. 57 ust. 1 rozporzą
dzenia nr 207/2009, jak również zasady 40 ust. 5 rozpo
rządzenia (WE) nr 2868/95 ( 2 ), ponieważ pozwany nie 
uwzględnił dowodów używania załączonych do pisma 
przedstawiającego podstawy odwołania; 

— Naruszenie przysługującego pozwanemu zakresu swobod
nego uznania, ponieważ należało uwzględnić dostarczone 
dowody, nawet jeśli zostały przedstawione po terminie; 

— Posiłkowo, brak zastosowania zasady 40 ust. 5 rozporzą
dzenia nr 2868/95 na podstawie art. 241 WE, ponieważ jest 
to niezgodne z art. 76 ust. 1 i art. 57 ust. 1 w związku z 
art. 51 ust. 1 i art. 162 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, 
z art. 202 WE, jak również z ogólnymi zasadami prawa 
wspólnotowego, a w szczególności z zasadą państwa praw
nego, zasadą proporcjonalności, podstawowym prawem 
własności i prawem do rzetelnego procesu; 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące 
rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego 
znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2009 r. — 
SE.RI.FO. przeciwko Komisji oraz Agencji Wykonawczej 

ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego 

(Sprawa T-438/09) 

(2009/C 312/68) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Serio Srl (Neapol, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci R. de Lorenzo, P. Kivel Mazuy i G. Ruberto) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich, Agencja 
Wykonawcza ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, której data i referencje nie 
są znane, którą EACEA w ramach Lifelong Learning 
Programme zatwierdziła listę przedsięwzięć objętych 
programem międzysektorowym „KA3 ICT Multilateral 
Projects”, dopuszczonych do dofinansowania wspólnoto
wego, oraz listę rezerwową w ograniczeniu do części, w 
której złożony przez Se.Ri.Fo. s.r.l. projekt „V-3DAS” nr 
505690-2009-LLP-IT-KA3-KA3MP został ujęty na liście 
rezerwowej zamiast na liście finansowanych przedsięwzięć. 

— Stwierdzenie nieważności pisma z dnia 21 września 2009 r., 
którym EACEA przekazała Se.Ri.Fo srl. oceny projektu „V 
3DAS” sporządzone przez ekspertów niezależnych od 
agencji i przyznaną ilość punktów. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wzięła udział w przetargu na rok 2009 w ramach 
wspólnotowego programu działań w zakresie kształcenia usta
wicznego („Lifelong Learning Programme”), składając do Agencji 
Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego 
(EACEA, „Educational, Audiovisual and Culture Executive 
Agency”) projekt V-3DAS dotyczący programu międzysektoro
wego — działanie kluczowe 3 „IKT”. 

Ocenę kandydatur na podstawie przepisów Przewodnika dla 
wnioskodawców 2009 sporządzili eksperci niezależni od 
agencji. Projekt złożony przez skarżącą otrzymał 30,5 punktu 
na 40 możliwych (tj. 76,3 % maksymalnej ilości punktów), 
podczas gdy dla przyjęcia na listę finansowanych przedsięwzięć 
wymaganych było 31 punktów (tj. 77,5 % der maksymalnej 
ilości punktów), wobec czego został umieszczony na liście 
rezerwowej, która może zostać wykorzystana w celu przyznania 
późniejszych dotacji, o ile zwolnią się środki z powodu wyco
fania projektów zatwierdzonych lub zwiększy budżet programu.
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W uzasadnieniu swoich żądań skarżąca podnosi, że ocena 
złożonego przez nią projektu dokonana przez ekspertów nieza
leżnych od agencji i przyznane przez nich punkty w odnie
sieniu do każdego kryterium zamówienia są nieprawidłowe ze 
względu na apodyktyczność uzasadnienia, błędne zastosowanie 
kryteriów oceny i wewnętrzne sprzeczności oraz nielogiczności 
osądów. Te nieprawidłowości miały decydujący wpływ na 
wykluczenie projektu złożonego przez skarżącą z listy finanso
wanych przedsięwzięć, dokonane z powodu jedynie 0,5 punktu. 

W tym kontekście należy podkreślić, że w art. 109 rozporzą
dzenia Rady (EG, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich stanowi 
się, że „[p]rzyznawanie dotacji podlega zasadom przejrzystości i 
równego traktowania”. 

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2009 r. — Azienda 
Agricola Bracesco przeciwko Komisji 

(Sprawa T-440/09) 

(2009/C 312/69) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Azienda Agricola Bracesco Srl (Orgiano, 
Włochy) (przedstawiciele: F. Tosello, S. Rizzioli i C. Pauly, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie Komisji Europejskiej, na podstawie art. 235 i art. 
288 ust. 2 WE, zapłatę na rzecz Azienda Agricola Bracesco 

s.r.l., obecnie w stanie upadłości, odszkodowania za ponie
sione straty na kwotę 335 000 EUR lub inną ustaloną w 
trakcie postępowania kwotę, a także odsetek ustawowych 
od twej kwoty liczonych do momentu jej rzeczywistego 
uiszczenia; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga o odszkodowanie z zakresu odpowiedzialności 
pozaumownej Wspólnoty Europejskiej wpisuje się w kontekst 
wspólnotowych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy. 

W tym zakresie stwierdzić należy, że, ze względu na zakłócenia 
na europejskim rynku drobiu spowodowane obniżką cen wyni
kającą ze spadku popytu ze strony konsumentów, związanego z 
kolei rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy, Komisja podjęła 
decyzję o interwencji na tym rynku w drodze rozporządzenia 
nr 1010/2006 ( 1 ), ustanawiającego środki wsparcia na rzecz 
hodowców drobiu. 

Choć przepisy wspólnotowe regulujące dziedzinę polityki sani
tarnej obejmują pojęciem drobiu przepiórki, ww. pomoc nie 
dotyczy hodowców drobiu prowadzących działalność w 
zakresie hodowli i uboju tego gatunku; nie przedstawione też 
zostało żadnego wyjaśnienie w tej kwestii. 

Skarżąca, Azienda Agricola Bracesco s.r.l. w stanie upadłości, 
podnosi, że na wskutek tego zachowania Komisji Europejskiej 
poniosła ona nieuzasadnioną szkodę, co stanowi poważne i 
oczywiste naruszenie jednej z podstawowych zasad wspólnoto
wego porządku prawnego — zasady niedyskryminacji. 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., 
dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w 
sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. 
L 180, s. 3).
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