
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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Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék az MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordaten
verarbeitung und Mikroprozessorlabort kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 223., 2008.8.30. 

A Törvényszék 2010. szeptember 9-i ítélete — Evropaïki 
Dynamiki kontra Bizottság 

(T-387/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — 
A Kiadóhivatal közbeszerzési eljárása — Informatikai szolgál
tatások nyújtása — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása — 
Megsemmisítés iránti kereset — Az odaítélés szempontjai és 
részszempontjai — Indokolási kötelezettség — Egyenlő 
bánásmód — Átláthatóság — Nyilvánvaló értékelési hiba 

— Hatáskörrel való visszaélés — Kártérítési kérelem”) 

(2010/C 288/66) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoi
nonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athén, Görögország) 
(képviselők: N. Korogiannakis és P. Katsimani ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és N. 
Bambara meghatalmazottak, segítőjük: J. Stuyck ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

Egyfelől az Európai Unió Kiadóhivatala 2008. június 20-i, a 
felperesnek a SEI-BUD/AMD/CR rendszerek karbantartásával 
kapcsolatos informatikai szolgáltatásokra és kapcsolódó szolgál
tatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás (AO 10185. sz.) kere
tében benyújtott ajánlatát elutasító, valamint a szerződést más 
ajánlattevőnek odaítélő határozatának megsemmisítése, másfelől 
kártérítés iránti kérelem. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. Az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE viseli saját költségeinek 90 %-át és 
az Európai Bizottság költségeinek 90 %-át, ez utóbbi pedig saját 
költségeinek 10 %-át és az Evropaïki Dynamiki — Proigmena 
Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis költségeinek 
10 %-át. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Törvényszék 2010. szeptember 8-i ítélete — Hans-Peter 
Wilfer kontra OHIM (gitárfej ábrázolása) 

(T-458/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közösségi védjegy — Ezüst, szürke és barna színű gitár
fejből álló közösségi ábrás védjegy bejelentése — Feltétlen 
kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A 
40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg 
a 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — 
A tényállás hivatalból történő vizsgálata — A 40/94 rendelet 
74. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 207/2009 rendelet 76. 
cikkének (1) bekezdése) — Indokolási kötelezettség — A 
40/94 rendelet 73. cikkének első mondata (jelenleg a 
207/2009 rendelet 75. cikkének első mondata) — Egyenlő 

bánásmód”) 

(2010/C 288/67) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Németország) 
(képviselő: A. Kockläuner ügyvéd) 

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

Az ügy tárgya 

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa által az ezüst, szürke és 
barna színű gitárfejből álló ábrás védjegy közösségi védjegyként 
történő lajstromozása tárgyában 2008. július 25-én hozott hatá
rozat (R 78/2007-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset
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