
Az alapeljárás felei 

Felperes: Kirin Amgen Inc. 

Alperes: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras 

Az eljárásban részt vesz: Amgen Europe BV 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas — A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványának 
bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EGK tanácsi 
rendelet (HL L 182., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. 
fejezet, 11. kötet, 200. o.) 3. cikke b) pontjának, 7. cikke (1) 
bekezdésének, 13. cikke (1) bekezdésének, valamint 19. és 23. 
cikkének értelmezése — Olyan társaság, amely valamely gyógy
szer tekintetében európai szabadalom jogosultja és annak forga
lomba hozatalára vonatkozó közösségi engedéllyel rendelkezik, 
továbbá e gyógyszer tekintetében kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
iránti bejelentést nyújtott be — A kiegészítő oltalmi tanúsítvány 
iránti bejelentés benyújtása tekintetében előírt határidő kezdő 
időpontjának meghatározása — A forgalomba hozatal engedé
lyezésének vagy a szóban forgó rendelet Litvánia tekintetében az 
Európai Unióhoz való csatlakozásával történő hatálybalépésének 
időpontja 

Rendelkező rész 

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a 
Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a 
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság 
és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának felté
teleiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazí
tásáról szóló okmánnyal módosított, a gyógyszerek kiegészítő oltalmi 
tanúsítványának bevezetéséről szóló, 1992. június 18-i 1768/92/EK 
tanácsi rendelet 7. cikkét, valamint 19a. cikkének e) pontját úgy kell 
értelmezni, hogy azok nem teszik lehetővé a valamely termékre vonat
kozó hatályos alapszabadalom jogosultja számára, hogy a Litván 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásának az 
időpontjától számított hat hónapos határidőn belül a hatáskörrel 
rendelkező litván hatóságoktól kiegészítő oltalmi tanúsítvány kiadását 
kérelmezze, amennyiben a csatlakozás időpontját több mint hat 
hónappal megelőzően e termék gyógyszerkénti forgalmazására az 
emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek enge
délyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározá
sáról és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség létrehozásáról szóló, 
1993. július 22-i 2309/93/EGK tanácsi rendelet alapján forgalom
bahozatali engedélyt szerzett, de a termékre vonatkozóan Litvániában 
nem szerzett forgalombahozatali engedélyt. 

( 1 ) HL C 90., 2009.4.18. 

A Bíróság (első tanács) 2010. szeptember 2-i ítélete — 
Calvin Klein Trademark Trust kontra Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési 

minták) (OHIM), Zafra Marroquineros SL 

(C-254/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közösségi védjegy — CK CREACIONES 
KENNYA szóvédjegy — A többek között a CK Calvin Klein 
közösségi ábrás védjegy és a CK nemzeti védjegyek jogosult

jának felszólalása — A felszólalás elutasítása) 

(2010/C 288/18) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Fellebbező: Calvin Klein Trademark Trust (képviselő: T. Andrade 
Boué abogado) 

Többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védje
gyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: O. Mondéjar 
Ortuño meghatalmazott), Zafra Marroquineros SL (képviselő: J. 
E. Martín Álvarez abogado) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) által a T-185/07. sz. Calvin 
Klein Trademark Trust kontra OHIM és Zafra Marroquineros, SL 
ügyben 2009. május 7-én hozott azon ítélet elleni fellebbezés, 
amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a Calvin Klein Trade
mark Trust és a Zafra Marroquineros, S.L. között folyamatban 
levő felszólalási eljárással kapcsolatban az OHIM második felleb
bezési tanácsa által 2007. március 29-én hozott határozat 
(R 314/2006-2. sz. ügy) ellen benyújtott keresetet 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Calvin Klein Trademark Trustot kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 205., 2009.8.29.

HU C 288/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.23.


