
6) Zarzut szósty, dotyczący oczywistego błędu w obliczeniach 
przy ustaleniu kwot należnych skarżącej. 

— W tym względzie skarżąca podnosi, że obliczenia doko
nane przez Komisję dla celów potrącenia również 
okazują błędne. W rzeczywistości także przy zastoso
waniu jednolitej stawki w odniesieniu do programu 
„Marie Curie” rachunki okazują się niespójne. 
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Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności: 

— 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; 

— noty D.G. Budget execution (general budget and EDF) 
Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2012 r. Prot. Nr 
1380323, której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności 
w kwocie 16 772,36 EUR żądanej przez spółkę Meta Group 
od Komisji w związku z umową BCreative z analogiczną 
należnością w tej samej wysokości; 

— noty D.G. Budget execution (general budget and EDF) 
Komisji Europejskiej z dnia 22 listopada 2012 r. Prot n. 
1387638, której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności 
w kwocie 220 518,25 EUR żądanej przez spółkę Meta 
Group od Komisji w związku z umowami Take-it-Up (nr 
245637) ed Ecolink+ (nr 256224) z kwotą 209 108,92 
EUR, zgodnie z Debit Note nr 32412078833, 

a w konsekwencji: 

— nakazanie administracji zapłaty na rzecz skarżącej kwoty 
424 787,9 EUR wraz z odsetkami za zwłokę; 

— nakazanie administracji naprawienia spowodowanej przez 
nią szkody poniesionej przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do podniesionych w 
sprawie T-34/13. 
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Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Erreà Sport SpA (Torrile, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci D. Caneva i G. Fucci) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą był również: Antonio 
Facchinelli (Dalang, Chiny) 

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 24 października 2012 r. w 
sprawie R 1561/2011-1 i odrzucenie opublikowanego w 
Dzienniku Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 117/2010 
zgłoszenia Antonia Facchinelliego dla wszystkich towarów; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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