
— Naruszenie art. 83 rozporządzenia nr 207/2009, a w szcze
gólności zasady uzasadnionych oczekiwań, w związku z art. 
41 ust. 3 tego rozporządzenia, z zasadą 17 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 2868/95 ( 3 ) i art. 8 ust. 3 lit. a) i b) 
rozporządzenia (WE) nr 2869/95 ( 4 ), ponieważ skarżąca 
miała podstawy, by przypuszczać, że spóźnione uiszczenie 
opłaty za sprzeciw zostanie sanowane przez uiszczenie 
opłaty w dodatkowym terminie. 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiające regu
lamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w 
ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 
L 28, s. 11) 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) 

( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 
r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1) 

( 4 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 
r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. L 303, s. 33) 

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Leali 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-489/09) 

(2010/C 37/60) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Leali SpA(Dolo, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat G. Belotti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem żądania głównego: 

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2009) 7492 
wersja ostateczna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie 
COMP/37.956 — pręty zbrojeniowe do betonu, nowa 
decyzja; 

— tytułem żądania ewentualnego: 

obniżenie nałożonej grzywny; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do przywołanych w 
sprawie T-472/09 SP przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Acciaierie e 
Ferriere Leali Luigi przeciwko Komisji 

(Sprawa T-490/09) 

(2010/C 37/61) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Acciaierie e Ferriere Leali Ligi SpA (Brescia, 
Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Belotti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— tytułem żądania głównego: 

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2009) 7492 
wersja ostateczna z dnia 30 września 2009 r. w sprawie 
COMP/37.956 — pręty zbrojeniowe do betonu, nowa 
decyzja; 

— tytułem żądania ewentualnego: 

stwierdzenie nieważności art. 2 wspomnianej decyzji w 
części, w której skarżącej nakazano zapłatę kwoty 
6,093 mln EUR solidarnie wraz z Leali SpA; 

— tytułem kolejnego żądania ewentualnego: 

obniżenie nałożonej grzywny; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do przywołanych w 
sprawie T-472/09 SP przeciwko Komisji.

PL 13.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 37/43


