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

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 26 sierpnia 2010 r. w 
sprawie R 291/2010-4; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą 
Odwoławczą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
„Atrium” dla towarów z klas 19 i 27. 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit b) i c) rozporzą
dzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ rozpatrywany znak ma 
charakter odróżniający i nie jest czysto opisowy. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspól
notowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) 

Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2010 r. — Fruit of the 
Loom przeciwko OHIM — Blueshore Management (FRUIT) 

(Sprawa T-514/10) 

(2011/C 13/58) 

Język skargi: angielski 
Strony 

Strona skarżąca: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Stany 
Zjednoczone) (przedstawiciele: S. Malynicz, barrister, i V.G. 
Marsland, solicitor) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Blueshore 
Management S.A. (Cernusco Sul Naviglio, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w 
sprawie R 1686/2008-4; oraz 

— obciążenie OHIM i Blueshore Management S.A. kosztami 
postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku: słowny znak 
towarowy „FRUIT” dla towarów z klas 18, 24 i 25 — zgło
szenie wspólnotowego znaku towarowego nr 745216 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżąca 

Strona wnosząca o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspólnotowego 
znaku towarowego: Blueshore Management 

Decyzja Wydziału Unieważnień: stwierdzenie częściowego wygaś
nięcia prawa do wspólnotowego znaku towarowego 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: skarżąca twierdzi, że zaskarżona decyzja 
narusza art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady 207/2009, gdyż 
Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę następujących okolicz
ności: (i) sposobu przedstawienia i znaczenia słowa „FRUIT” w 
znakach towarowych zaprezentowanych w dowodach używania 
właściciela; (ii) dowodu, iż właściciel nieformalnie wprowadzał 
swoje produkty na rynek pod nazwą „FRUIT”, często stosując 
ten znak słownie w kontaktach i transakcjach z klientami; oraz 
(iii) dowodu, iż właściciel używał znaku „FRUIT” w ramach 
swojej komercyjnej witryny internetowej. 

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2010 r. — Francja 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-516/10) 

(2011/C 13/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard, 
G. de Bergues i B. Cabouat, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 5724 
wersja ostateczna z dnia 23 sierpnia 2010 r. dotyczącej 
zastosowania korekt finansowych w odniesieniu do pomocy 
z Sekcji Orientacji EFOGR przyznanej na rzecz programu 
inicjatywy wspólnotowej CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francja 
— LEADER+); 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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