
A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: „Promina” szóvédjegy a
7. osztályba tartozó áruk tekintetében (847 011. sz. német
védjegy).

A felszólalási osztály határozata: a felszólalás elutasítása.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezés elutasítása.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 8. cikke (1) bekezdése b) pont-
jának a megsértése, mivel az OHIM tévesen állapította meg,
hogy az áruk nem hasonlítanak egymásra.

(1) A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi
rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. feje-
zet, 1. kötet, 146. oldal).

2008. február 6-án benyújtott kereset – Now Pharma
kontra Bizottság

(T-74/08. sz. ügy)

(2008/C 92/85)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Now Pharma AG (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők:
C. Kaletta és I.-J. Tegebauer ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a Bizottság 2007.
december 4-i C (2007) 6132. sz. határozatát;

– utasítsa a Bizottságot arra, hogy a felperes 2007. február 6-i
kérelméről az Elsőfokú Bíróság jogi megítélésének figyelembe-
vételével újból hozzon határozatot;

– az alperest kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság 2007. december 4-i határozatát támadja,
amely elutasította a felperes azon kérelmét, hogy az „Extrait
liquide spécial de Chelidonii radix” gyógyszert a 141/2000/EK
rendelet (1) értelmében ritka betegségek gyógyszerévé minő-
sítsék.

Keresetének alátámasztására a felperes a 141/2000 rendelet
3. cikkének megsértésére hivatkozik. Ezzel kapcsolatban előadja
különösen, hogy az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség
végleges negatív véleménye nem megfelelő követelményekből,
vagyis a 141/2000 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének c) pontja
szerinti, a gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó feltéte-

lekből indul ki. A felperes szerint a ritka betegségek gyógysze-
révé minősítés során azonban az az irányadó, hogy a gyógyszer
az ilyen betegségben szenvedők számára a 847/2000/EK rende-
let (2) 3. cikkének (2) bekezdése értelmében jelentős kedvező
hatással bír. A 141/2000 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének
b) pontja szerinti e feltétel teljesül, mivel a gyógyszer ritka
betegségek gyógyítására szolgál, és jelentős kedvező hatással bír.

A felperes továbbá mindenekelőtt a véleményező képesítésének
hiányát és elfogultságát kifogásolja.

(1) A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i
141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 18., 1. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 21. o.).

(2) A gyógyszerek ritka betegségek gyógyszereivé való minősítésére
vonatkozó kritériumok alkalmazásával kapcsolatos rendelkezések
megállapításáról, valamint a hasonló gyógyszer és a klinikailag
nagyobb hatásosság fogalmának meghatározásáról szóló, 2000.
április 27-i 847/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 103., 5. o.;
magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 71. o.).

2008. február 22-én benyújtott kereset – Centre de coordi-
nation Carrefour kontra Bizottság

(T-94/08. sz. ügy)

(2008/C 92/86)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Centre de coordination Carrefour SNC (Brüsszel,
Belgium) (képviselők: X. Clarebout és K. Platteau ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a megtámadott határozatott, amennyiben az
nem ír elő a Forum 187 ügyben hozott ítélet (1) által megkö-
vetelt átmeneti időszakot;

– a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a 2003. február 17-i 2003/757/EK határozatban a
belső piaccal összeférhetetlennek nyilvánította a Belgium által a
belgiumi székhelyű koordinációs központok számára nyújtott
támogatási programokat (2). E határozatot megsemmisítette a
Bíróság 2006. június 22-i ítélete (3) (a továbbiakban: a Belgium
és Forum 187 kontra Bizottság ügyben hozott ítélet) annyiban,
amennyiben az nem írt elő átmeneti intézkedéseket egyes olyan
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