
Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék megsemmisíti a terrorizmus elleni küzdelem érde
kében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott külön
leges korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. 
cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 
2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. június 28-i 2007/445/EK tanácsi határozatot, a 
2580/2001 rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, 
és a 2007/445 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. december 20-i 2007/868/EK tanácsi határozatot, a 
2580/2001 rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról 
és a 2007/868 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. július 15-i 2008/583/EK tanácsi határozatot, a 
2580/2001 rendelet 2. cikke (3)bekezdésének végrehajtásáról és 
a 2008/583 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
január 26-i 2009/62/EK tanácsi határozatot, valamint a 
2580/2001 rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról 
és a 2009/62 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. június 15-i 501/2009/EK tanácsi rendeletet annyiban, 
amennyiben ezen jogi aktusok érintik a Stichting Al-Aqsát. 

2. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. A Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezi saját költségei 
viselésén túl a Stichting Al-Aqsa részéről felmerült költségek vise
lésére. 

4. A Holland Királyság és az Európai Bizottság maguk viselik saját 
költségeiket. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Törvényszék 2010. szeptember 9-i ítélete — Axis AB 
kontra OHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) 

(T-70/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ETRAX 
közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ETRA I+D szóelemeket 
tartalmazó korábbi nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos 
kizáró ok — A fellebbezési tanácshoz benyújtott fellebbezés 
elfogadhatósága — A 2868/95/EK rendelet 49. szabályának 
(1) bekezdése és a 40/94/EK rendelet 59. cikke (jelenleg a 

207/2009/EK rendelet 60. cikke)”) 

(2010/C 288/62) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Axis AB (Lund, Svédország) (képviselő: J. Norderyd 
ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: A. Folliard-Monguiral 
meghatalmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó a 
Törvényszék előtti eljárásban: Etra Investigación y Desarrollo, SA 
(Valencia, Spanyolország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM második fellebbezési tanácsának az Etra Investigación 
y Desarrollo, SA és az Axis AB közötti felszólalási eljárás 
tárgyában 2007. november 27-én hozott határozatával 
(R 334/2007-2. sz. ügy) szemben benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második 
fellebbezési tanácsának (az R 334/2007-2. sz. ügyben) az Etra 
Investigación y Desarrollo, SA és az Axis AB közötti felszólalási 
eljárással kapcsolatban 2007. november 27-én hozott határozatát. 

2. A Törvényszék az OHIM-ot kötelezi a saját, valamint az Axis 
részéről felmerült költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 107., 2008.4.26. 

A Törvényszék 2010. szeptember 9-i ítélete — Now Pharm 
kontra Bizottság 

(T-74/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Ritka beteg
ségek gyógyszerévé való minősítésre irányuló eljárás — Az 
»Extrait liquide spécial de Chelidonii radix« (»Ukrain«) gyógy
szer ritka betegségek gyógyszerévé való minősítése iránti 
kérelem — A ritka betegségek gyógyszerévé való minősítést 

megtagadó bizottsági határozat”) 

(2010/C 288/63) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

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

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Schima és M. Šimer
dová, meghatalmazottak)
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Az ügy tárgya 

A Bizottság 2007. december 4-i C(2007) 6132. sz. azon hatá
rozatának megsemmisítése, amely elutasította a felperes által 
benyújtott azon kérelmet, hogy az „Extrait liquide spécial de 
Chelidonii radix” gyógyszert 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.) értelmében ritka betegségek gyógy
szerévé minősítsék 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék a Now Pharm AG-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 92., 2008.4.12. 

A Törvényszék 2010. szeptember 8-i ítélete — Kido kontra 
OHIM — Amberes (SCORPIONEXO) 

(T-152/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SCORPIO
NEXO közösségi szóvédjegy bejelentése — Az ESCORPION 
korábbi nemzeti ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — 
Összetéveszthetőség — 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 288/64) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: Kido Industrial Ltd (Yangcheon-gu, Korea) (képviselő: 
M. Mall ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo megha
talmazott) 

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Amberes, SA 
(Igualada, Spanyolország) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM első fellebbezési tanácsa által 2008. január 31-én az 
Amberes, SA és a Kido Industrial Ltd közötti felszólalási eljárás 
tárgyában (R 287/2007-1. sz. ügy) hozott határozattal szemben 
benyújtott kereset. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Kido Industrial Ltd-et kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21. 

A Törvényszék 2010. szeptember 10-i ítélete — MPDV 
Mikrolab kontra OHIM (ROI ANALYZER) 

(T-233/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — A ROI ANALYZER közösségi szóvéd
jegy bejelentése — Feltétlen kizáró ok — Leíró jelleg — A 
40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja 
(jelenleg a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és 

c) pontja)”) 

(2010/C 288/65) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbei
tung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Németország) (képvi
selő: W. Göpfert ügyvéd) 

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma
tervezési minták) (OHIM) (képviselő: G. Schneider meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a ROI ANALYZER 
szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozására 
vonatkozó, 2008. április 15-i (R 1525/2006-4. sz. ügyben 
hozott) határozata ellen benyújtott kereset.
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