
Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2015 r. – National Lottery Commission/OHIM – Mediatek Italia i De 
Gregorio (Przedstawienie ręki)

(Sprawa T-404/10 RENV) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny 
wspólnotowy znak towarowy przedstawiający rękę — Artykuł 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) 

nr 207/2009 — Istnienie wcześniejszego prawa autorskiego chronionego przez prawo krajowe — Ciężar 
dowodu — Zastosowanie prawa krajowego przez OHIM]

(2015/C 270/26)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Gambling Commission, dawniej National Lottery Commission (Birmingham, Zjednoczone Królestwo) 
(przedstawiciele: adwokat R. Cardas, i B. Brandreth, barrister)

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM byli również: Mediatek Italia Srl (Neapol, Włochy); i Giuseppe De Gregorio 
(Neapol)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 czerwca 2010 r. (sprawa R 1028/2009-1) dotyczącą 
postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między, z jednej strony, Mediatek Italia Srl i Giuseppem De 
Gregoriem, a z drugiej strony, National Lottery Commission.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory (OHIM) z dnia 9 czerwca 2010 r. (sprawa R 1028/2009-1).

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 328 z 4.12.2010.

Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2015 r. – Niderlandy i in./Komisja

(Sprawy połączone T-186/13, T-190/13 i T-193/13) (1)

(Pomoc państwa — Sprzedaż działek — Pomoc przyznana na rzecz Schouten-de Jong Bouwfonds przez 
publiczno-prywatne stowarzyszenie utworzone przez gminę Leidschendam-Voorburg — Obniżenie ceny 
sprzedaży działek i retroaktywne zwolnienie z obowiązku zapłaty należności związanych z używaniem 

i z jakością — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — 
Pojęcie pomocy — Kryterium prywatnego inwestora — Ocena w świetle wszystkich istotnych elementów 

spornej transakcji i jej kontekstu)

(2015/C 270/27)

Język postępowania: niderlandzki.

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele: M. Bulterman, B. Koopman i J. Langer, pełnomocnicy) (sprawa T– 
186/13); Gemeente Leidschendam-Voorburg (Niderlandy) (przedstawiciele: A. de Groot i J.K. Sluijs, adwokaci) (sprawa T– 
190/13); Bouwfonds Ontwikkeling BV (Hoevelaken, Niderlandy) i Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV 
(Leidschendam, Niderlandy) (przedstawiciele: E. Pijnacker Hordijk i X. Reintjes, adwokaci) (sprawa T–193/13)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.J. Loewenthal i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (2013) 87 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącej pomocy państwa 
nr SA.24123 (ex 2011/NN) wdrożonej przez Niderlandy – Zarzucana sprzedaż działek po cenie niższej od ceny rynkowej 
przez gminę Leidschendam-Voorburg.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C (2013) 87 z dnia 23 stycznia 2013 r. dotyczącej pomocy państwa nr SA.24123 
(2012/C) (ex 2011/NN) wdrożonej przez Niderlandy – Zarzucana sprzedaż działek po cenie niższej od ceny rynkowej przez gminę 
Leidschendam-Voorburg.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Królestwo Niderlandów, Gemeente Leidschendam-Voorburg, 
Bouwfonds Ontwikkeling BV i Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV.

(1) Dz.U. C 156 z 1.06.2013.

Wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2015 r. – Typke przeciwko Komisja

(Sprawa T-214/13) (1)

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące konkursu 
EPSO/AD/230 231/12 — Dorozumiana odmowa dostępu — Odmowa dostępu — Wniosek w przedmiocie 

zmiany żądań podniesiony w replice — Termin — Cofnięcie dorozumianej decyzji — Umorzenie 
postępowania — Pojęcie dokumentu — Wyciąg i organizacja informacji zawartych w elektronicznych 

bazach danych)

(2015/C 270/28)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Rainer Typke (Hasbergen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Clotuche-Duvieusart i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji sekretariatu generalnego Komisji z dnia 5 lutego 2013 r. 
odmawiającej uwzględnienia pierwszego wniosku strony skarżącej o udzielenie dostępu do dokumentów dotyczących 
testów wstępnych w konkursie ogólnym EPSO/AD/230-231/12 (AD5-AD7) (Gestdem 2012/3258) i, po drugie, 
dorozumianej decyzji sekretariatu generalnego Komisji, jakoby podjętej w dniu 13 marca 2013 r., odmawiającej 
uwzględnienia drugiego wniosku strony skarżącej o udzielenie dostępu do dokumentów dotyczących tych samych testów 
(Gestdem 2013/0068).

Sentencja

1) Postępowanie w przedmiocie żądania skargi dotyczącego stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmawiającej dostępu 
w postępowaniu GESTDEM 2013/0068 zostaje umorzone.
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