
Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: Graficzny znak towarowy zawierający 
element słowny „FAGUMIT” dla towarów z klas 12 i 17 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych 
Fagumit Sp. z o.o. 

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie
ważnienie: Graficzny krajowy znak towarowy zawierający 
element słowny „FAGUMIT” dla towarów z klasy 17 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i unieważ
nienie znaku 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z 
art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ 
druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nie 
przedstawiła ważnych pod względem prawnym dowodów, z 
których wynikałoby, że firma „FAGUMIT” jest rzeczywiście 
używania; naruszenie art. 53 ust. 1 lit. b) w związku z art. 8 
ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ druga strona w 
postępowaniu przed Izbą Odwoławczą złożyła ważne oświad
czenie zezwalające na rejestrację oznaczenia „FAGUMIT” jako 
znaku towarowego; naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia nr 207/2009, ponieważ skarżącej nie można zarzucić, że 
w chwili dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku 
towarowego działała ona w złej wierze. 

( 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 26 listopada 2010 r. — 
Adamowski przeciwko OHIM — Fagumit (Fagumit) 

(Sprawa T-538/10) 

(2011/C 30/85) 

Język skargi: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ursula Adamowski (Hamburg, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat D. von Schultz) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Fabryka 
Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. 
(Wolbrom, Polska) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności Pierwszej Izby Odwoławczej 
Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 3 września 2010 r. w 
sprawie R 1003/2009-1; 

— oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do wspólnoto
wego znaku towarowego nr 3 093 226; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania w sprawie unie
ważnienia, postępowania odwoławczego i niniejszego postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: Słowny znak towarowy „Fagumit” dla 
towarów z klas 12 i 17 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Skarżąca 

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku 
towarowego: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych 
Fagumit Sp. z o.o. 

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie
ważnienie: Graficzny krajowy znak towarowy zawierający 
element słowny „FAGUMIT” dla towarów z klasy 17 

Decyzja Wydziału Unieważnień: Oddalenie wniosku o unieważ
nienie 

Decyzja Izby Odwoławczej: Uwzględnienie odwołania i unieważ
nienie znaku 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z 
art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 1 ), ponieważ 
druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą nie 
przedstawiła ważnych pod względem prawnym dowodów, z 
których wynikałoby, że firma „FAGUMIT” jest rzeczywiście 
używania; naruszenie art. 53 ust. 1 lit. b) w związku z art. 8 
ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ druga strona w 
postępowaniu przed Izbą Odwoławczą złożyła ważne oświad
czenie zezwalające na rejestrację oznaczenia „FAGUMIT” jako 
znaku towarowego; naruszenie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia nr 207/2009, ponieważ skarżącej nie można zarzucić, że 
w chwili dokonania zgłoszenia spornego wspólnotowego znaku 
towarowego działała ona w złej wierze. 

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