
2009. március 30-án benyújtott kereset — B Antonio Basile 
1952 és I Marchi Italiani kontra OHIM — Osra (B Antonio 

Basile 1952) 

(T-134/09. sz. ügy) 

(2009/C 141/100) 

A keresetlevél nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: B Antonio Basile 1952 (Giugliano, Olaszország) (kép
viselő: G. Militerni ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Osra SA (Roverata, 
Olaszország) 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a második 
fellebbezési tanács R 1436/2007-2. sz., Antonio Basile 
mint a „B Antonio Basile 1952” egyéni cég és az Osra S. 
A. közötti eljárásban 2009. január 9-én hozott, a jelen 
eljárás felpereseinek 2009. január 30-án kézbesített hatá
rozatát, amely megerősítette a törlési osztály határozatát, 
amely helyt adott a „B Antonio Basile 1952” védjegy 
megszűnését megállapító és törlését kimondó okiratnak az 
Osra S.A. által benyújtott fellebbezést követően. 

— Az Elsőfokú Bíróság mondja ki a „B Antonio Basile 1952” 
védjegy lajstromozásának érvényességét és hatályosságát a 
kérelem benyújtásától és/ vagy az említett védjegy lajstromo
zásától számítva. 

— az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot kötelezze valamennyi 
költség viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: A „B Antonio 
Basile 1952” szöveget tartalmazó ábrás védjegy (1 462 555. sz. 
védjegybejelentés) a 14., 18. és 25. osztályba tartozó áruk 
vonatkozásában. 

A közösségi védjegy jogosultja: a felperesek. 

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: az Osra S.p.A. 

A törlést kérelmező védjegye: a „BASILE” szóvédjegy (287 030. sz. 
olasz és R 413 396 B. sz. nemzetközi védjegybejelentés) a 25. 
osztályba tartozó áruk tekintetében. 

A törlési osztály határozata: a törlési osztály részben törölte a 
szóban forgó védjegyet a 25. osztályba tartozó áruk tekinteté
ben. 

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a fellebbezést 
elutasította. 

Jogalapok: A jelen ügyben felhozott jogalapok megegyeznek a T- 
133/09. sz. ügyben hivatkozott jogalapokkal. 

2009. április 7-én benyújtott kereset — Nexans France és 
Nexans kontra Bizottság 

(T-135/09. sz. ügy) 

(2009/C 141/101) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Nexans France SAS és Nexans SA (Párizs, Francia
ország) (képviselők: M. Powell solicitor és J.-P. Tran Thiet 
ügyvéd) 
Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a COMP/39610. sz., 
Magasfeszültség-ügyben 2009. január 9-én hozott bizottsági 
határozatot; 

— az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa jogellenesnek a Bizottság 
azon határozatát, amely elrendelte négy DVD-ROM-nak, 
valamint a Nexans France egyik alkalmazottja által használt 
laptop teljes merevlemeze másolatának abból a célból 
történő lefoglalását, hogy azokat a későbbiekben a Bizottság 
brüsszeli helyiségeiben átvizsgálják; 

— az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság azon hatá
rozatát, amely elrendelte a Nexans France egyik alkalma
zottja 2009. január 30-án történő kihallgatását; 

— az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy szolgál
tasson vissza a Nexans France részére minden olyan iratot 
vagy bizonyítékot, amelyeket a megsemmisített határozatok 
alapján szerzett be, ideértve — nem teljes körűen — a 
következőket: (a) azok az iratok, amelyek kívül esnek a 
házkutatás keretében jogszerűen lefoglalt tárgyak körén; (b) 
az Európai Gazdasági Térségen kívül megvalósítandó elekt
romos vezeték-projektekre vonatkozó iratok; (c) a merevle
mezről és a DVD-ROM-okról nem szabályszerűen letöltött 
iratok; valamint (d) a Nexans France alkalmazottjának kihall
gatása során vagy annak alapján tett nyilatkozatok; 

— az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy a közös
ségi versenyjogi rendelkezések megsértésével kapcsolatos 
eljárás lefolytatása során tartózkodjék minden olyan irat 
vagy bizonyíték felhasználásától, amelyeket a megsemmisí
tett határozatok alapján szerzett be; 

— az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot, hogy tartóz
kodjék az ilyen iratok vagy bizonyítékok (illetve az ezeken 
alapuló származékos adatok vagy információk) egyéb 
versenyhatóságok részére történő továbbításától; 

— az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze az eljárás során 
felmerült költségek viselésére; 

— az Elsőfokú Bíróság hozza meg a szükségesnek ítélt további 
intézkedéseket. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Jelen ügyben a felperesek azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság 
semmisítse meg a 2009. január 9-i C(2009) 92/1. sz. bizottsági 
határozatot, amely kötelezte a Nexans SA-t és az általa közvet
lenül vagy közvetve ellenőrzött valamennyi társaságot, köztük a 
Nexas France SAS-t, hogy az 1/2003 tanácsi rendelet ( 1 ) 20. 
cikkének (4) bekezdése alapján helyszíni vizsgálatnak vessék 
alá magukat (a COMP/39610. sz., Magasfeszültség-ügy), vala
mint állapítsa meg e határozat végrehajtása módjának 
jogellenességét.
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