
Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — 
Producteurs de Légumes de France przeciwko Komisji 

(Sprawa T-328/09) 

(2009/C 267/125) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Producteurs de Légumes de France (Paryż, 
Francja) (przedstawiciel: O. Fachin, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie 
art. 230 akapit czwarty traktatu WE; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich całością kosztów 
postępowania kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2009) 203 wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. ( 1 ), 
w której Komisja uznała za niezgodną ze wspólnym rynkiem 
pomoc państwa przyznaną przez Republikę Francuską produ
centom owoców i warzyw w ramach „planów interwencyjnych”, 
zmierzającą do ułatwienia handlu produktami rolnymi zbiera
nymi we Francji i nakazała Republice Francuskiej odzyskanie tej 
pomocy. 

W uzasadnieniu swej skargi strona skarżąca podnosi dwa 
zarzuty dotyczące: 

— naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, 
ponieważ okoliczność, że w latach 1992–2002 Komisja 
mogła wiedzieć o istnieniu planów interwencyjnych, a 
mimo to nie wszczęła stosownego postępowania, mogła 
wzbudzić uzasadnione oczekiwania producentów co do 
prawidłowości planów interwencyjnych; 

— błędnego określenia wysokości należności podlegających 
zwrotowi, jakich zażądano w odniesieniu do roku 2001, 
co wpłynęło na łączną wysokość podlegających zwrotowi 
należności, a także przypadających od nich odsetek. 

( 1 ) Dz.U. L 127, s. 11 — opublikowanej pod nr 2009/402/WE. 

Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2009 r. — Fédération 
Internationale des Logis przeciwko OHIM (wypukły 

kwadrat koloru brązowego) 

(Sprawa T-329/09) 

(2009/C 267/126) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fédération Internationale des Logis (Paryż, 
Francja) (przedstawiciel: adwokat C. Champagner Katz) 

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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej OHIM z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie R 
0202/2009-1 i dopuszczenie rejestracji zgłoszonego znaku 
towarowego; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: znak towarowy przedsta
wiający wypukły kwadrat koloru brązowego dla towarów i 
usług z klas 3, 18, 24, 43 i 44 — zgłoszenie nr 6468722 

Decyzja eksperta: odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009, ponieważ szczególne i specyficzne przedstawienie 
kwadratu o wypukłych bokach koloru brązowego posiada 
odróżniający charakter w odniesieniu do towarów i usług, dla 
których dokonane jest zgłoszenie w zakresie, w jakim elementy 
te nadają znakowi towarowemu oznaczającemu wspomniane 
towary i usługi szczególny wygląd. 

Skarga wniesiona w dniu 19 sierpnia 2009 r. — RapidEye 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-330/09) 

(2009/C 267/127) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: RapidEye AG (Brandenburg nad Hawelą, 
Niemcy) (przedstawiciele: T. Jestaedt, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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