
Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Europejskiej Agencji ds. Leków 
(EMA) nr EMA/748792/2012 z dnia 14 stycznia 2013 r. 
udzielającej osobie trzeciej — na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, s. 43) — 
dostępu do raportów z badań klinicznych M02-404, M04-691 i 
M05-769 przedstawionych w ramach wniosku o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Humira, przeznaczo
nego do leczenia choroby Crohna. 

2) Nakazuje się EMA powstrzymanie się od udostępniania dokumen
tów, o których mowa w pkt 1niniejszej sentencji. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. — 
InterMune UK i in. przeciwko EMA 

(Sprawa T-73/13 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp 
do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — 
Dokumenty posiadane przez EMA, zawierające informacje 
przekazane przez przedsiębiorstwo w ramach wniosku o 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego — Decyzja o 
udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentu — Wniosek 
o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Fumus boni 

juris — Wyważenie interesów) 

(2013/C 189/52) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: UK Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo); Inter
Mune, Inc. (Brisbane, Kalifornia, Stany Zjednoczone); InterMune 
International AG (Muttenz, Szwajcaria) (przedstawiciele: I. 
Dodds-Smith, A. Williams, solicitors, T. de la Mare, QC oraz 
F. Campbell, barrister) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawi
ciele: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo i A. Spina, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek zmierzający zasadniczo do zawieszenia wykonania 
decyzji EMA/24685/2013 EMA z dnia 15 stycznia 2013 r. 
udzielającej osobie trzeciej — na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 
L 145, s. 43) — dostępu do określonych dokumentów zawie
rających informacje przekazane w ramach wniosku o dopusz
czenie do obrotu produktu leczniczego Esbriet, w zakresie w 
jakim informacje te nie są jeszcze publicznie znane. 

Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji EMA/24685/2013 Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) z dnia 15 stycznia 2013 r. udzielającej 
osobie trzeciej — na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji — dostępu do dokumentów 
„2.4 Przegląd niekliniczny”, „2.5 Przegląd kliniczny”, „2.6 
Podsumowanie niekliniczne” oraz „2.7 Podsumowanie kliniczne” 
przekazanych w ramach wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego Esbriet, w zakresie w jakim informacje te 
nie są jeszcze publicznie znane. 

2) Nakazuje się EMA powstrzymanie się od ujawnienia bardziej 
szczegółowej wersji dokumentów wskazanych w pkt 1 niniejszej 
sentencji, niż ich wersja skrócona, taka jak została jej przedsta
wiona w dniu 8 października 2012 r. przez InterMune UK Ltd, 
InterMune, Inc. i InterMune International AG. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2013 r. — 
Saf-Holland przeciwko OHIM (INTEGRAL) 

(Sprawa T-217/13) 

(2013/C 189/53) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat M.C. Seiler) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 31 stycznia 2013 r. w 
sprawie R 2087/2011-1; 

— zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uchylenie wydanej 
wcześniej decyzji OHIM o odrzuceniu zgłoszenia z dnia 
14 września 2011 r.; 

— posiłkowo, zmianę zaskarżonej decyzji poprzez zobowią
zanie do dalszego podjęcia postępowania rejestracyjnego; 

— obciążenie OHIM koszami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym.
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