
4) Tono i Komisja pokrywają własne koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 r. — CISAC 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-442/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania 
utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, sate
litarnego i retransmisji drogą kablową — Decyzja stwierdza
jąca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku geograficznego 
— Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania — Uzgodniona praktyka polegająca 
na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloteryto
rialnych i wielorepertuarowych — Dowód — Domniemanie 

niewinności) 

(2013/C 156/64) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: International Confederation of Societies of 
Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francja) 
(przedstawiciele: J.-F. Bellis i K. Van Hove, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i A. Biolan, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: European Broad
casting Union (EBU) (Grand-Saconnex, Szwajcaria) (przedstawi
ciele: D. Waelbroeck, adwokat, i D. Slater, solicitor) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji 
C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. doty
czącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 
53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 3 decyzji Komisji C(2008) 3435 
wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącej postępo
wania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC) w zakresie, 
w jakim dotyczy on International Confederation of Societies of 
Authors and Composers (CISAC). 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2013 r. — Stim przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-451/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Prawa autorskie dotyczące publicznego wykonania 
utworów muzycznych w drodze przekazu internetowego, sate
litarnego i retransmisji drogą kablową — Decyzja stwierdza
jąca naruszenie art. 81 WE — Podział rynku geograficznego 
— Porozumienia dwustronne między krajowymi organizacjami 
zbiorowego zarządzania — Uzgodniona praktyka polegająca 
na wyłączeniu możliwości przyznawania licencji wieloteryto
rialnych i wielorepertuarowych — Artykuł 151 ust. 4 WE 

— Różnorodność kulturowa) 

(2013/C 156/65) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Föreningen Svenska Tonsättares Internationella 
Musikbyrå u.p.a. (Stim) (Sztokholm, Szwecja) (przedstawiciele: 
C. Thomas, solicitor, i N. Pourbaix, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre i V. Bottka, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji 
C(2008) 3435 wersja ostateczna z dnia 16 lipca 2008 r. doty
czącej postępowania przewidzianego w art. 81 [WE] oraz w art. 
53 porozumienia EOG (sprawa COMP/C2/38.698 — CISAC). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. 
(Stim) zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 313 z 6.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 19 kwietnia 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-99/09 i T-308/09) ( 1 ) 

(EFRR — Regionalny program operacyjny (RPO) 2000–2006 
dla regionu Kampania — Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
— Artykuł 32 ust. 3 lit. f) — Decyzja o niedokonywaniu 
płatności okresowych w ramach środka RPO dotyczącego 
gospodarowania odpadami i ich unieszkodliwiania — 

Postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko Włochom) 

(2013/C 156/66) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: P. Gentili i w 
sprawie T-99/09 również G. Palmieri, avvocati dello Stato)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia 
i A. Steiblytė, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zawartych w pismach 
Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r., 2 lutego i 6 lutego 2006 r. 
(nr. 012480, 000841 i 001059 — sprawa T-99/09) oraz z dnia 
20 maja 2009 r. (nr 004263 — sprawa T-308/09) uznających, 
że zgodnie z art. 32 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 
1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego prze
pisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161, 
s. 1) złożone przez władze włoskie wnioski o płatności okre
sowe dotyczące zwrotu wydatków poniesionych po dniu 29 
czerwca 2007 r. w ramach środka 1.7 programu operacyjnego 
„Kampania” nie mogą zostać zaakceptowane. 

Sentencja 

1) Skargi zostają oddalone. 

2) Republika Włoska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 1.5.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 19 kwietnia 2013 r. — Adelholzener 
Alpenquellen przeciwko OHIM (Kształt butelki w 

wyrzeźbionym motywem) 

(Sprawa T-347/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie trójwymiarowego 
wspólnotowego znaku towarowego — Kształt butelki z 
wyrzeźbionym motywem — Bezwzględna podstawa odmowy 
rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Brak 
oświadczenia w przedmiocie zakresu ochrony — Artykuł 37 
ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 — Naruszenie prawa do 
obrony — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia 

nr 207/2009) 

(2013/C 156/67) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, 
Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Rauscher i C. Onken) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo S. Schäffner, następnie A. Schifko, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 
czerwca 2010 r. (sprawa R 1516/2009-1) dotyczącą rejestracji 
trójwymiarowego oznaczenia utworzonego z kształtu butelki z 
wyrzeźbionym motywem jako wspólnotowego znaku towaro
wego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Adelholzener Alpenquellen GmbH zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 17 kwietnia 2013 r. — Continental 
Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM 

(CONTINENTAL) 

(Sprawa T-383/10) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego 
wspólnotowego znaku towarowego CONTINENTAL — 
Bezwzględna podstawa odmowy — Charakter opisowy — 

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009) 

(2013/C 156/68) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Continental Bulldog Club Deutschland eV (Ber
lin, Niemcy) (przedstawiciele: początkowo S. Vollmer, a 
następnie U. Rühl, adwokaci) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo S. Schäffner, a następnie D. Walicka, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 
czerwca 2010 r. (sprawa R 300/2010-1) dotycząca zgłoszenia 
znaku słownego CONTINENTAL jako wspólnotowego znaku 
towarowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Continental Bulldog Club Deutschland eV zostaje obciążony kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 6.11.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 19 kwietnia 2013 r. — Aecops 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-51/11) ( 1 ) 

(EFS — Cykl szkoleń — Obniżenie kwoty pierwotnie przy
znanej pomocy finansowej — Rozporządzenie (WE, Euratom) 
nr 2988/95 — Przedawnienie — Bezpieczeństwo prawne — 
Prawo do obrony — Rozsądny termin — Obowiązek 

uzasadnienia) 

(2013/C 156/69) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Associação de Empresas de Construção e Obras 
Públicas e Serviços (Aecops) (Lizbona, Portugalia) (przedstawie
ciele: początkowo J. da Cruz Vilaça i L. Pinto Monteiro, 
następnie L. Pinto Monteiro, P. Farinha Alves i N. Morais 
Sarmento, adwokaci)
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