
TÖRVÉNYSZÉK 

A Törvényszék 2010. június 2-i ítélete — Procaps kontra 
OHIM — Biofarma (PROCAPS) 

(T-35/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A PROCAPS 
közösségi szóvédjegy bejelentése — A PROCAPTAN korábbi 
nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok 
— Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága — Az 
áruk és szolgáltatások hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. 
cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK 

rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”) 

(2010/C 195/26) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Procaps, SA (Barranquilla, Kolumbia) (képviselő: M. 
Vidal-Quadras Trias de Bes ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: Ó. Mondéjar Ortuño 
meghatalmazott) 

Másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a Törvény
szék előtti eljárásban: Biofarma SAS (Neuilly-sur-Seine, Francia
ország) (képviselők: A. Ruiz López és V. Gil Vega ügyvédek) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a Biofarma SAS és a 
Procaps, SA közötti felszólalási eljárás tárgyában (az 
R 867/2007-4. sz. ügyben) 2008. november 24-én hozott hatá
rozatával szemben indított kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Procaps, SA-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Törvényszék 2010. május 5-i végzése – CBI és ABISP 
kontra Bizottság 

(T-128/08. és T-241/08. sz. ügyek) ( 1 ) 

(„Állami támogatások — A belga hatóságok által közkórház
aknak nyújtott állami támogatások — Általános gazdasági 
érdekű szolgáltatás — Panasz — A panaszt elintéző állító
lagos határozat — A támogatást a közös piaccal összeegyez
tethetőnek nyilvánító határozat utólagos elfogadása — 

Okafogyottság”) 

(2010/C 195/27) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperesek: a Coordination bruxelloise d’institutions sociales et de 
santé (CBI) (Brüsszel, Belgium) és az Association bruxelloise des 
institutions de soins privées (ABISP) (Brüsszel) (képviselők: D. 
Waelbroeck ügyvéd és D. Slater solicitor) 

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: C. Giolito, J. P. 
Keppenne és B. Stromsky meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottságnak az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárás megindításának megtagadásáról és a felperesek arra 
vonatkozó panaszának elintézéséről szóló 2008. január 10-i 
és április 10-i leveleiből származó állítólagos bizottsági hatá
rozat megsemmisítésére irányuló kereset, miszerint a belga ható
ságok a Brüsszel-Főváros Régió (Belgium) Iris hálózata (Interhos
pitalière régionale des infrastructures de soins) közkórházainak 
finanszírozása keretében állítólag állami támogatást nyújtottak. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék elnöke a T 128/08. és T 241/08. sz. ügyet 
határozathozatal céljából egyesíti. 

2. A keresetek okafogyottá váltak. 

3. A Saint-Gilles-i önkormányzat (Belgium), az etterbeeki önkor
mányzat (Belgium), az Ixelles-i önkormányzat (Belgium), az 
anderlechti önkormányzat (Belgium), a Brüsszel-Főváros Régió 
(Belgium), a Brüsszel városa (Belgium), valamint a Finn Köztár
saság által benyújtott beavatkozási kérelmek okafogyottá váltak. 

4. Az Európai Bizottság viseli a költségeket. 

( 1 ) HL C 142., 2008.6.7.
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