
Podniesione zarzuty: naruszenie art. 42 ust. 2 i art. 42 ust. 3 
rozporządzenia Rady nr 207/2003. 

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — European 
Drinks przeciwko OHIM — Alexandrion Grup Romania 

(DRACULA BITE) 

(Sprawa T-497/12) 

(2013/C 26/117) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: European Drinks SA (Ștei, Rumunia) (przedsta
wiciel: adwokat V. von Bomhard) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: SC 
Alexandrion Grup Romania Srl (Pleasa, Rumunia) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 6 września 2012 r. w 
sprawie R 679/2011-4; oraz 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: SC Alexandrion Grup 
Romania Srl 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
„DRACULA BITE” dla towarów i usług z klas 33, 35 i 39 — 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 7588321 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: European Drinks SA 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: zareje
strowany w Rumunii pod nr 34847 graficzny znak towarowy 
„Dracula” dla towarów i usług z klas 33 i 35 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 42 ust. 2 i art. 42 ust. 3 
rozporządzenia Rady nr 207/2003. 

Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2012 r. — 
Koinopraxia Touristiki Loutrakiou przeciwko Komisji 

(Sprawa T-498/12) 

(2013/C 26/118) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — 
Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai 
Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecja) (przedstawi
ciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej Komisji z 
dnia 18 września 2012 r. — Ares (2012)1082114 — którą 
został oddalony wniosek skarżącej o dostęp do niektórych 
dokumentów, i 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W swojej skardze skarżąca wnosi zgodnie z art. 263 TFUE o 
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 
września 2012 r., którą instytucja ta oddaliła ostatecznie 
wniosek potwierdzający skarżącej o dostęp do pisma władz 
greckich z dnia 16 maja 2012 r. dotyczącego określenia 
kwoty bezprawnej pomocy państwa podlegającej odzyskaniu 
zgodnie z decyzją Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej z dnia 24 maja 2011 r. ( 1 ) 

Na poparcie skargi skarżąca podnosi następujące zarzuty: 

Po pierwsze, skarżąca powołuje się na naruszenie spoczywają
cego na administracji obowiązku uzasadnienia decyzji oddalają
cych wnioski, gdyż w swojej odpowiedzi administracja ograni
czyła się do ogólnego odesłania do wyjątków przewidzianych w 
rozporządzeniu nr 1049/2001 bez dodatkowego rozwinięcia i 
faktycznego uzasadnienia decyzji. 

Po drugie, skarżąca powołuje się na naruszenie zasady prze
jrzystości, co jest sprzeczne z rozporządzeniem nr 1049/2001 
i z rozporządzeniem nr 659/1999 ( 2 ), jako że zaskarżona 
decyzja nie udziela opinii publicznej możliwie najszerszego 
dostępu do dokumentów, nie interpretując i nie stosując ściśle 
wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu nr 1049/2001.
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