
Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Komisja Europejska 

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: Wspól
notowy znak towarowy stanowi heraldyczne naśladownictwo 
godła Unii Europejskiej 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ
nienie prawa do znaku 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uchylenie decyzji Wydziału Unieważ
nień i unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego 

Podniesione zarzuty: 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia nr 207/2009 
w związku z art. 6 ter konwencji paryskiej; 

— Naruszenie art. 7 ust. 1 lit.g) rozporządzenia nr 207/2009; 

— Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań. 

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2012 r. — DeMaCO 
Holland przeciwko Komisji 

(Sprawa T-527/12) 

(2013/C 26/133) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: DeMaCO Holland (Langedijk, Niderlandy) 
(przedstawiciele: L. Linders i S. Bishop, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną; 

— w związku z tym nakazanie Euratom natychmiastowego 
zaprzestania korzystania ze zmodyfikowanego projektu, do 
którego prawa należą do skarżącej oraz zapłaty przez 

Euratom na rzecz skarżącej kwoty 100 000 EUR tytułem 
odszkodowania wstępnego w trybie odpowiedzialności 
pozaumownej; 

— obciążenie Euratom ewentualnymi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarga ma na celu naprawienie szkody wyrządzonej poza
umownym działaniem Europejskiej Wspólnoty Energii Atomo
wej, reprezentowanej przez Komisje Europejską, polegającym na 
wykorzystaniu rysunków technicznych należących do skarżącej 
i przekazaniu ich do wykorzystania przedsiębiorstwu do spraw 
programu ITER i rozwoju energii termojądrowej (Fusion for 
Energy) w ramach postępowania przetargowego. 

Na poparcie skargi skarżąca twierdzi, iż pozwana wykorzystała 
bezprawnie należące do skarżącej rysunki techniczne. 

Pozwana wykorzystała bez zgody skarżącej rysunki techniczne 
wykonane samodzielnie przez skarżącą, wykraczając poza 
wszelkie ramy umowne łączące strony. Ponadto pozwana 
umożliwiła wykorzystanie rysunków technicznych przez 
osoby trzecie, w szczególności przez Fusion For Energy. 

Świadome bezprawne wykorzystanie rysunków technicznych 
należących do skarżącej stanowi czyn bezprawny oraz naru
szenie praw autorskich skarżącej. 

Z tego względu pozwana uzyskała nienależną korzyść gospo
darczą w oparciu o zasoby intelektualne i finansowe skarżącej, 
co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami gospodarczymi i 
stanowi akt nieuczciwej konkurencji. 

Na szkodę poniesioną przez skarżącą składa się utrata 
dochodów na skutek postępowania przetargowego przeprowa
dzonego przez Fusion For Energy, co było możliwe wskutek 
działania pozwanej, a także szkoda wynikająca z naruszenie 
praw własności intelektualnej skarżącej. 

Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2012 r. — JSK 
International Architekten und Ingenieure przeciwko BCE 

(Sprawa T-468/09) ( 1 ) 

(2013/C 26/134) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010.
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