
Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2009 r. — B Antonio 
Basile 1952 i I Marchi Italiani przeciwko OHIM — Osra (B 

Antonio Basile 1952) 

(Sprawa T-134/09) 

(2009/C 141/100) 

Język skargi: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Włochy), I 
Marchi Italiani Srl (Neapol, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. 
Militerni) 

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

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Osra S.A. 
(Rovereta, Włochy) 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Drugą Izbę 
Odwoławczą w dniu 9 stycznia 2009 r., która została dorę
czona skarżącym w dniu 30 stycznia 2009 r. i dotyczy 
postępowania R 1436/2007-2 wszczętego przez Antonia 
Basilego, działającego pod firmą „B Antonio Basile 1952”, 
przeciwko Osra S.A., w drodze której została utrzymana w 
mocy decyzja Wydziału Unieważnień, uwzględniająca 
złożony przez Osra S.A. wniosek o unieważnienie znaku 
towarowego „B Antonio Basile 1952”; 

— stwierdzenie, że rejestracja znaku towarowego „B Antonio 
Basile 1952” jest ważna i skuteczna od dnia zgłoszenia lub 
rejestracji tego znaku; 

— obciążenie OHIM wszelkimi kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem 
wniosku o unieważnienie: graficzny znak towarowy zawierający 
wyrażenie „B Antonio Basile 1952” (zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego nr 1 462 555) dla towarów należących do 
klas 14, 18 i 25 

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: skarżący 

Strona wnosząca o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego: 
Osra S.A. 

Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unie
ważnienie: słowny znak towarowy „BASILE” (rejestracja we 
Włoszech pod nr 287 030 i rejestracja międzynarodowa nr R 
413 396 B) dla towarów należących do klasy 25 

Decyzja Wydziału Unieważnień: częściowe unieważnienie znaku 
towarowego w odniesieniu do towarów należących do klasy 25 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: zarzuty podniesione w niniejszej sprawie są 
takie same jak zarzuty podniesione w sprawie T-133/09 

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. — Nexans 
France i Nexans przeciwko Komisji 

(Sprawa T-135/09) 

(2009/C 141/101) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Nexans France SAS i Nexans SA (Paryż, Francja) 
(przedstawiciele: M. Powell, Solicitor i adwokat J.-P. Tran Thiet) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 9 stycznia 
2009 r. w sprawie COMP/39610 — Surge; 

— stwierdzenie, że decyzja Komisji o zajęciu czterech DVD- 
ROM i kopii całego dysku twardego znajdującego się w 
laptopie pracownika Nexans France, w celu ich analizy w 
jej pomieszczeniach w Brukseli w późniejszym terminie, jest 
niezgodna z prawem; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przesłuchaniu 
pracownika Nexans France w dniu 30 stycznia 2009 r.; 

— nakazanie Komisji zwrotu Nexans France wszelkich doku
mentów lub dowodów które zdobyła ona ewentualnie na 
podstawie unieważnionych decyzji, włącznie z nie podlega
jącym ograniczeniom zwrotem: a) dokumentów dotyczą
cych produktów nie objętych zakresem kontroli; b) doku
mentów związanych z projektami dotyczącymi kabli elek
trycznych i odnoszącymi się do terytoriów zlokalizowanych 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; c) doku
mentów zajętych w sposób nieprawidłowy a pochodzących 
z dysku twardego i DVD-ROM; oraz d) oświadczeń złożo
nych podczas lub opartych o przesłuchanie pracownika 
Nexans France; 

— nakazanie Komisji powstrzymania się od użycia, dla celów 
postępowania w sprawie naruszenia wspólnotowych reguł 
konkurencji, jakichkolwiek dokumentów lub dowodów, 
które uzyskała ona ewentualnie na podstawie unieważnio
nych decyzji; 

— nakazanie Komisji powstrzymania się od przekazania tych 
dokumentów lub dowodów (czy też ich pochodnych lub 
informacji opierających się o nie) innym organom ochrony 
konkurencji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania; 

— podjęcie takich innych i dalszych kroków, które Sąd uzna za 
niezbędne. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej sprawie, skarżący wnoszą o stwierdzenie nieważ
ności decyzji Komisji C(2009) 92/1 z dnia 9 stycznia 2009 r., 
w drodze której Nexans S.A. i wszystkie spółki podlegające jej 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli, włącznie z Nexans France 
SAS zostały zobowiązane do poddania się kontroli zgodnie z 
art. 20 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1/2003 ( 1 ) (sprawa 
COMP/39610-Surge), także w odniesieniu do sposobu jej prze
prowadzenia.
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