
2) Czy w przypadku powództwa opartego w zasadzie na 
nieskuteczności względnie nieważności ww. Greek-Bondhol
der-Act mamy do czynienia z odpowiedzialnością państwa 
za działania i zaniechania podczas sprawowania władzy 
publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 zdanie drugie 
rozporządzenia wymienionego w pierwszym pytaniu? 

( 1 ) Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach człon
kowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 
cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000, Dz.U. L 324, s.79 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w 
dniu 15 listopada 2013 r. — P przeciwko Commissie 
Sociale Zekerheid Breda i S przeciwko College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen 

(Sprawa C-579/13) 

(2014/C 24/14) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Centrale Raad van Beroep. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona wnosząca apelację: P 

Druga strona postępowania: Commissie Sociale Zekerheid Breda 

i 

Strona wnosząca apelację: S 

Druga strona postępowania: College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Amstelveen 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy cel i sens dyrektywy 2003/109/WE ( 1 ), względnie art. 5 
ust. 2 lub art. 11 ust. 11 tej dyrektywy należy interpretować 
w ten sposób, że nie jest z nimi zgodny obowiązek inte
gracji społecznej nakładany na podstawie przepisów prawa 
krajowego na obywateli państw trzecich posiadających 
status rezydentów długoterminowych, którego niespełnienie 
skutkuje nałożeniem grzywny? 

2) Czy dla treści odpowiedzi na pytanie pierwsze ma znacze
nie, czy obowiązek integracji społecznej został nałożony 
zanim przyznany został status rezydenta długotermino
wego? 

( 1 ) Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. doty
cząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami 
długoterminowymi (Dz.U. 2004, L 16, s. 44) 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w 
dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-448/11 Golden Balls 
Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w 

dniu 15 listopada 2013 r. przez Intra-Presse 

(Sprawa C-581/13 P) 

(2014/C 24/15) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Intra-Presse (przedstawiciele: P. Péters, advo
caat, T. de Haan, avocat, M. Laborde, avocate) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory); Golden Balls Ltd 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu z dnia 16 września 2013 r. w 
sprawie T-448/11; 

— przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi 
celem wydania przez niego wyroku w przedmiocie skargi 
wniesionej przez Intra Presse w oparciu o art. 8 ust. 5 
rozporządzenia nr 207/2009 ( 1 ); 

— zawieszenie rozstrzygnięcia o kosztach. 

Zarzuty i główne argumenty 

Wnoszący odwołanie podnosi, że zaskarżony wyrok powinien 
zostać uchylony z poniższych względów. 

Po pierwsze Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 
207/2009 definiując właściwy krąg odbiorców, dokonując 
oceny stopnia koncepcyjnego podobieństwa pomiędzy znakami 
dodawszy wymóg „procesu intelektualnego w zakresie tłuma
czenia” „rozpoczęcia od tłumaczenia” lub „wcześniejszego 
tłumaczenia” i nie uwzględniając renomy wcześniejszego 
znaku towarowego dla usług z klasy 41. Po drugie Sąd naruszył 
art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie przeprowadzając 
oceny całościowej i nie badając znaczenia renomy wcześniej
szego znaku towarowego wnoszącego odwołanie, ani istnienia 
możliwego związku. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(Dz.U. L 78, s. 1)
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