
4) Zarzut czwarty dotyczy naruszenia w decyzji dyrektywy nr 
2001/29/WE ( 1 ) w sprawie harmonizacji niektórych 
aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym, praw podstawowych chroniących prawo 
własności w tym prawo autorskie oraz zasad proporcjonal
ności i dobrej administracji, ponieważ dostępu udzielono 
przez dostarczenie kopii dokumentów. 

( 1 ) Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. 
L 167, s. 10). 

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2013 r. — GRE 
przeciwko OHIM — Villiger Söhne (LIBERTE american 

blend) 

(Sprawa T-30/13) 

(2013/C 79/47) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: GRE Grand River Enterprises Deutschland 
GmbH (Kloster Lehnin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci I. 
Memmler i S. Schulz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Villiger 
Söhne GmbH (Waldshut-Tiengen, Niemcy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 15 listopada 2012 r. w 
sprawie R 731/2012-1; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „LIBERTE american blend” dla 
towarów z klasy 34 — zgłoszenie nr 7481252 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Villiger Söhne GmbH 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny 
znak towarowy zawierający elementy słowne „La LIBERTAD” 
dla towarów z klas 14 i 34 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Uwzględnienie sprzeciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2013 r. — Meta 
Group przeciwko Komisji 

(Sprawa T-34/13) 

(2013/C 79/48) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Meta Group Srl (Rzym, Włochy) (przedstawi
ciele: A. Bartolini, V. Colcelli i A. Formica, avvocati) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności: 

— noty Dyrekcji Generalnej ds. przedsiębiorstw i przemysłu 
Komisji nr 939970 z dnia 11 grudnia 2012 r. Prot. N. 
1687862; 

— dokumentu Financial Audit Report n. S12.16817; 

oraz, w razie potrzeby,: 

— noty D.G. Budget execution (general budget and EDF) 
Komisji Europejskiej z dnia 12 listopada 2012 r., której 
przedmiotem jest „Zapłata w drodze potrącenia wierzytel
ności wobec Komisji”, w której Komisja powiadomiła 
skarżącą o potrąceniu wierzytelności w kwocie 69 061,80 
EUR żądanej przez spółkę Meta Group od Komisji w 
związku z umową Take-it-Up (nr 245637) z analogiczną 
należnością, zgodnie z Debit Note nr 32412078833; 

— noty D.G. Budget execution (general budget and EDF) 
Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2012 r. Prot. N. 
1380282, której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności 
w kwocie 16 772,36 EUR żądanej przez spółkę Meta Group 
od Komisji w związku z umową BCreative (nr 245599), z 
analogiczną należnością, zgodnie z Debit Note nr 
32412078833;
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