
3) Zarzut trzeci dotyczy tego, że przyznając organizacjom 
producentów dopłaty obejmujące działania o charakterze 
przemysłowym dokonywane na owocach i warzywach prze
znaczonych do przetworzenia, prowadzone również przez 
prywatne przedsiębiorstwa, rozporządzenie Komisji nr 
543/2011 narusza zasadę proporcjonalności, ponieważ 
wykracza poza to, co jest konieczne, aby osiągnąć hipote
tyczny cel wspólnej polityki rolnej dotyczący pionowej inte
gracji organizacji producentów. 

( 1 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 
7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora 
owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw 
(Dz.U L 157, s. 1) 

Skarga wniesiona w dniu 8 września 2011 r. — Skyhawke 
Technologies przeciwko OHIM — British Sky Broadcasting 

i Sky IP (SKYCADDIE) 

(Sprawa T-484/11) 

(2011/C 319/55) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Skyhawke Technologies, LLC (Stany Zjedno
czone Ameryki Północnej) (przedstawiciele: K. Gilbert i M. Blair, 
Solicitors) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą byli również: British 
Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) 
i Sky IP International Ltd (Isleworth, Zjednoczone Królestwo) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 28 czerwca 2011 r. w 
sprawie R 501/2010-4; oraz 

— zarządzenie, że pozwany i British Sky Broadcasting Group 
plc i Sky IP International Ltd pokryją własne koszty oraz 
koszty poniesione przez skarżącą. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy 
„SKYCADDIE” dla towarów i usług z klas 9, 25, 28 i 41 — 
zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 4264685 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: British Sky Broadcasting Group plc i 
Sky IP International Ltd 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: słowny 
znak towarowy „SKY” zarejestrowany jako wspólnotowy znak 

towarowy pod numerem 3203411 dla towarów i usług z klas 
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 i 42; słowny znak towarowy 
„SKY” zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod 
numerem 2302176B dla towarów i usług z klas 9, 28, 36, 
41, 42, 43 i 45; graficzny znak towarowy „SKY” w kolorach 
czarnym i białym zarejestrowany jako wspólnotowy znak towa
rowy pod numerem 3166337 dla towarów i usług z klas 9, 16, 
18, 25, 28, 35, 38, 41 i 42; słowny znak towarowy „SKY” 
zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 
2044507A dla towarów z klas18, 25 i 28; graficzny znak 
towarowy „SKY” w kolorach czarnym i białym zarejestrowany 
w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2197682 dla 
towarów i usług z klas 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 i 42; 
powszechnie znany w Zjednoczonym Królestwie znak towa
rowy „SKY” dla towarów i usług z klas 9, 16, 28, 38 i 41; 
niezarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie znak towarowy 
„SKY” dla towarów i usług z klas 9, 16, 28, 38 i 41; 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu i odrzu
cenie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w całości 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
Rady nr 207/2009, ze względu na to, że Izba Odwoławcza: (i) 
nie uznała, iż między tymi znakami towarowymi istniały 
wystarczające różnice pod względem wizualnym, fonetycznym 
i koncepcyjnym, w szczególności w przypadku analizy koncep
cyjnych znaczeń tych znaków towarowych (ii) nie uwzględniła 
poziomu uwagi przeciętnego konsumenta tej kategorii rozpat
rywanych towarów. 

Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2011 r. — BP 
Aromatics przeciwko Komisji 

(Sprawa T-429/07) ( 1 ) 

(2011/C 319/56) 

Język postępowania: angielski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Postanowienie Sądu z dnia 3 sierpnia 2011 r. — Uspaskich 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-507/10) ( 1 ) 

(2011/C 319/57) 

Język postępowania: litewski 

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 15.1.2011, sprostowanie Dz.U. C 72 z 5.3.2011.
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