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A Bíróság (második tanács) 2008. december 22-i ítélete (az
Oberster Gerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal
iránti kérelme) – The Wellcome Foundation Ltd kontra

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

(C-276/05. sz. ügy) (1)

(Védjegyek – Gyógyszerkészítmények – Újracsomagolás –

Párhuzamos import – A csomagolás kinézetének jelentős
megváltoztatása – Előzetes figyelmeztetési kötelezettség)

(2009/C 44/02)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: The Wellcome Foundation Ltd

Alperes: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oberster Gerichtshof –

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv
(HL L 40., 1. o.) 7. cikkének értelmezése – Párhuzamos importra
kerülő gyógyszer újracsomagolása – Lényeges változtatás a
csomagolás külsején – Előzetes figyelmeztetésre vonatkozó köte-
lezettség mértéke.

Rendelkező rész

1) Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megálla-
podással módosított, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabá-
lyok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK
tanácsi irányelv 7. cikkének 2. bekezdését úgy kell értelmezni, hogy
amennyiben bizonyítást nyer, hogy a gyógyszerkészítmény új csoma-
golás kialakításával együtt járó újracsomagolása az importáló
tagállamba történő későbbi forgalmazása miatt szükséges, ennek a
csomagolásnak a kialakítási módját csak arra a feltételre tekintettel

kell vizsgálni, hogy az nem sértheti a védjegy és a védjegyjogosult jó
hírnevét.

2) Az Európai Gazdaság Térségről szóló, 1992. május 2-i megálla-
podással módosított 89/104 irányelv 7. cikkének (2) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy a párhuzamos importőrnek a védjegyjogo-
sult rendelkezésére kell bocsátania az annak ellenőrzéséhez szük-
séges és elegendő információkat, hogy az e védjeggyel jelölt áru
újracsomagolása az importáló tagállamban történő forgalmazása
miatt szükséges.

(1) HL C 217., 2005.9.30.

A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Les
Éditions Albert René SARL kontra Belső Piaci Harmonizá-
ciós Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM),

Orange A/S

(C-16/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – 8. cikk
és 63. cikk – A MOBILIX szóvédjegy – Az OBELIX közösségi
és nemzeti szóvédjegy jogosultjának felszólalása – A felszó-
lalás részleges elutasítása – Reformatio in peius – Az úgyneve-
zett „semlegesítési” elmélet – A jogvita tárgyának módosítása
– Az Elsőfokú Bíróság előtti keresethez mellékletként csatolt

dokumentumok mint új bizonyítékok)

(2009/C 44/03)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Les Éditions Albert René SARL (képviselő:
J. Pagenberg Rechtsanwalt)
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