
A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gelkaps GmbH 
(Pritzwalk, Németország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsa által (az RE 87/2008-2. 
sz. ügyben) 2008. november 19-én, a La Cachuera, SA és a 
Gelkaps GmbH közötti felszólalási eljárás tárgyában hozott 
határozattal szemben előterjesztett kereset. 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2) A La Cachuera, SA maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. április 24-i végzése 
— Nycomed Danmark kontra EMEA 

(T-52/09. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Gyógyszer forgalma
zásának az engedélyezése — Ultrahangos echokardiográfiai 
orvosi képalkotó anyag (perflubután) — A gyermekgyógyá
szati vizsgálati terv benyújtására vonatkozó kötelezettség alóli 
mentesítés megadásának az EMEA általi megtagadása — A 
végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedés iránti 

kérelmek — A sürgősség hiánya”) 

(2009/C 141/91) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Dánia) (képviselők: 
C. Schoonderbeek és H. Speyart van Woerden ügyvédek) 

Alperes: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (képviselők: V. 
Salvatore és N. Rampal Olmedo meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt az EMEA 2008. november 28-i, a perflubutánt érintő 
mentesítés iránti kérelem elutasításáról szóló határozata végre
hajtásának a felfüggesztése, másrészt ideiglenes intézkedések 
elfogadása iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 
elutasítja. 

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz. 

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. április 3-i végzése — 
UCAPT kontra Bizottság 

(T-96/09. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Végrehajtás felfüg
gesztése iránti kérelem — Az alaki követelmények megsértése 

— Elfogadhatatlanság”) 

(2009/C 141/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Union de Coopératives Agricoles des Producteurs de 
Tabac de France (UCAPT) (Párizs, Franciaország) (képviselők: 
B. Peignot és D. Garreau ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: M. Moore 
és P. Mahnič Bruni meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös 
szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők 
részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásá
ról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK 
rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 
73/2009/EK tanácsi rendeletet (HL L 30., 16. o.) végrehajtá
sának felfüggesztése iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta
sítja. 

2) A költségekről jelenleg nem határoz. 

2009. március 24-én benyújtott kereset — Viasat 
Broadcasting UK kontra Bizottság 

(T-114/09. sz. ügy) 

(2009/C 141/93) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Viasat Broadcasting UK Ltd (London, Egyesült Királyság) 
(képviselők: S. Kalmose-Hjelmborg és M. Honoré ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága 

Kereseti kérelmek 

— Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság N 
287/2008. sz. ügyben 2008. augusztus 4-én hozott hatá
rozatát; 

— az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek vise
lésére.

HU 2009.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 141/43


