
Másodsorban a felperes arra hivatkozik, hogy a 141/2000 ren-
delet 5. cikkének (1) bekezdését az elsődleges közösségi jogba
ütközőnek kell minősíteni, és az EK 241. cikk alapján annak
alkalmazhatatlanságát kell megállapítani, amennyiben e
bekezdés úgy értelmezendő, hogy a gyógyszer ritka betegségek
gyógyszereként való minősítése iránti kérelmet a gyógyszerre
vonatkozó forgalomba hozatali engedély iránti kérelem benyúj-
tását megelőzően kell benyújtani. Ezen értelmezéssel kapcso-
latban a felperes előadja, hogy az olyan közösségi jogi alapjo-
gokat sért, mint a tulajdonhoz és a foglalkozás szabad megvá-
lasztásához való jog, az egyenlő bánásmód elve és a bizalomvé-
delem elve.

(1) 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.).

2007. július 16-án benyújtott kereset – Torres kontra OHIM
– Vinícola de Tomelloso (TORREGAZATE)

(T-273/07. sz. ügy)

(2007/C 235/23)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Miguel Torres, SA (Barcelona, Spanyolország) (képvi-
selők: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino és A. Castán
Pérez-Gómez, ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Vinícola de Tomel-
loso, S.C.L.

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 610/2006-2. sz. ügyben
2007. május 2-án hozott határozatát, és az OHIM-ot köte-
lezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: Vinícola de Tomelloso, S.C.L.

Az érintett közösségi védjegy: a 33. osztályba tartozó árukra
(borok, szeszesitalok és likőrök) vonatkozó „TORREGAZATE”
szóvédjegy (3.134.665. sz. védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 33. osztályba tartozó
árukra vonatkozó különféle TORRES nemzeti szóvédjegyek,
valamint más, a „TORRES” megjelölésből álló vagy azt
magukban foglaló közösségi, nemzetközi és nemzeti szó és
ábrás védjegyek, az előbbiekkel azonos árukra vonatkozóan.

A felszólalási osztály határozata: elutasította a felszólalást.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.

Jogalapok: a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet
8. cikke (1) bekezdése b) pontjának téves alkalmazása.

2007. július 18-án benyújtott kereset – Ebro Puleva kontra
OHIM – Berenguel (BRILLO'S)

(T-275/07. sz. ügy)

(2007/C 235/24)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ebro Puleva, SA (Madrid, Spanyolország) (képviselő: P.
Casamitjana Lleonart, ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Luis Berenguel, SL

Kereseti kérelmek

– az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az OHIM
második fellebbezési tanácsának az R 493/2006-2. sz. ügyben
(a B 705 790. sz. felszólalási eljárással kapcsolatban) 2007.
május 21-én hozott határozatát.

Jogalapok és fontosabb érvek

A közösségi védjegy bejelentője: LUIS BERENGUEL, S.L.

Az érintett közösségi védjegy: a 29., 30. és 31. osztályba tartozó
árukra vonatkozó „BRILLO'S” szóvédjegy (2.984.995. sz.
védjegybejelentési kérelem).

A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja:
a felperes.

A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: a 30. osztályba tartozó
árukra vonatkozó, (922.772. sz.) „brillante” spanyol ábrás
védjegy, és a 29. osztályba tartozó árukra vonatkozó
(2.413.459. sz.) „brillante” spanyol ábrás védjegy.

A felszólalási osztály határozata: elutasította a felszólalást.

A fellebbezési tanács határozata: elutasította a fellebbezést.
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